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HEMBECHER, Catia Terezinha. Análise dos padrões térmicos após 

estresse ao frio com utilização da termografia para identificação de 
suspeita do Fenômeno de Raynaud. 2018. 99f. Dissertação – Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná. Curitiba, 2018. 

RESUMO 

A termografia é um instrumento não invasivo que detecta a radiação 
infravermelha emitida por um corpo. É um método que não apresenta riscos 

para o paciente ou para o aplicador e tem como uma de suas aplicações o 
estudo do Fenômeno de Raynaud (FR). Esta é uma condição que mostra 
resposta exagerada ao frio. No caso do FR secundário, pode se chegar à 

ulcerações nas extremidades dos dedos e, em alguns casos, até a 
amputações. A termografia poderia favorecer o diagnóstico e a adoção de 

tratamentos precoces, desde que sejam estabelecidos os padrões de análise 
tais como a distinção do tempo de reaquecimento pós-estresse ao frio e faixa 
de temperatura do reaquecimento entre pessoas sem e com o fenômeno, 

parâmetros de imagem compatível com FR primário e secundário entre outras 
lacunas ainda existentes. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar os padrões 

térmicos após estresse ao frio com a utilização da termografia para 
identificação da suspeita do FR. Foi realizado um estudo exploratório 
descritivo, com 284 voluntários (257 indivíduos não diagnosticados, 14 com 

diagnóstico de FR primário e 12 com diagnóstico de FR secundário). O 
ambiente de coleta de dados foi mantido com temperatura de 23°C, sendo 
utilizada a câmera térmica (Fluke Ti400) para acompanhar o padrão de 

reaquecimento após um protocolo de estresse ao frio (imersão das mãos até o 
nível do carpo em recipiente com água a 10°C durante 60 segundos). As 

imagens foram registradas: antes, imediatamente após a imersão e a cada 5 
minutos, até que se completasse 20 minutos pós-imersão. Foram delimitadas 
regiões de interesse (ROI) em extremidade distal de membros superiores e 

metacarpos. Para a análise de dados foram traçados os histogramas 
normalizados para definição da função de densidade de probabilidade da 

temperatura absoluta e da DDD (Diferença Distal Dorsal).  O tempo de 
recuperação após estresse ao frio foi de 15 minutos e a temperatura foi 
superior a 25°C na população que não apresenta reaquecimento tardio. As 

imagens térmicas de pacientes com FR primário apresentaram simetria em 
todos os dedos de ambas as mãos. Nos pacientes com FR secundário, as 

imagens apresentaram assimetria em 75% dos casos. Obteve -se um score a 
partir de três sintomas, porém a separabilidade dos grupos de indivíduos não 
diagnosticados com o FR foi mais consistente a partir da linha de corte da 

recuperação após estresse ao frio. Ao se analisar os valores térmicos dos 
ROI’s dedo a dedo, o polegar revela -se poupado no FR, o 4° dedo (anelar) se 

revelou como dedo de maior significância e o 2º dedo (indicador) como o dedo 
mais frio. Entende-se que a termografia pode ser usada como exame 
complementar, sendo que o parâmetro de temperatura absoluta apresenta 

melhor discriminação nos dados. A DDD apresentou comportamento 
inconsistente na análise térmica.  

 

PALAVRAS CHAVES:  Termografia; Fenômeno de Raynaud; Diagnóstico.  
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HEIMBECHER, Catia Terezinha. Analysis of the thermal patterns after cold 

stress using thermography to identify the Raynaud’s phenomenon. 2018. 

99f. Dissertation - Graduate Program in Biomedical Engineering, Federal 

Technological University of Paraná. Curitiba, 2018. 

 

ABSTRACT 

 

The thermography is a non-invasive instrument that detects the body’s infrared 
radiation. It is a method that presents no risks to the patient or the applicator 
and has as one of its applications the study of the Raynaud’s Phenomenon 

(FR). This is a condition that shows an exaggerated response to cold 
temperatures. In the case of secondary RF, ulcerations can occur at the  

extremities of the fingers and, in some cases, even amputations. Thermography 
can favor the diagnosis and adoption of early treatments, provided that the 
analysis standards are established, such as the distinction between the post-

stress reheat time in the cold and the reheating temperature range between 
people without and with the phenomenon, image parameters compatible with 

primary and secondary FR; among other gaps still existing. Thus, the objective 
of this study was to analyze the thermal patterns after cold stress with the use 
of thermography to identify the suspicion of RF. A descriptive exploratory study 

was performed, with 284 volunteers (257 undiagnosed individuals, 14 with a 
primary RF diagnosis and 12 with secondary RF diagnosis). The data collection 

environment was maintained at a temperature of 23 ° C, using the thermal 
camera (Fluke Ti400) to follow the reheating pattern after a cold stress protocol 
(immersion of the hands to carpal level in a container with water at 10 ° C for 60 

seconds). The images were recorded: before, immediately after immersion and 
every 5 minutes, until 20 minutes after immersion. Regions of interest (ROI) 

were delimited at the distal end of the upper limbs and metacarpals. For the 
data analysis the normalized histograms were defined for the definition of the 
probability density function of absolute temperature and DDD (Distal Dorsal 

Difference). The recovery time after cold stress was 15 minutes and the 
temperature was above 25 ° C in the population that did not present late 

rewarming. The thermal images of patients with primary RF presented 
symmetry in all the fingers of both hands. In patients with secondary RF, the 
images presented asymmetry in 75% of the cases. A score was obtained from 

three symptoms, but the separability of the groups of individuals not diagnosed 
with RF was more consistent from the cold stress recovery cut-off line. When 

analyzing the thermal values of ROI's finger to finger, the thumb is spared in the 
FR, the 4th finger (annular) was revealed as a finger of greater significance and 
the second finger (index finger) was the coldest finger. It is understood that 

thermography can be used as a complementary exam, and the absolute 
temperature parameter presents better separability in the data. The DDD 

presented inconsistent in the thermal analysis.  

 

 
 
KEYWORDS: Thermography; Raynaud’s phenomenon; Diagnosis.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A termografia é um instrumento não invasivo e indolor com a 

propriedade de detecção da radiação infravermelha emitida por um corpo. 

Através da sua aplicação se obtém imagens que podem ser utilizadas como 

exame complementar ao diagnóstico clínico. Dentre as áreas de aplicação na 

área médica estão a ortopedia, odontologia, oncologia, endocrinologia, 

obstetrícia, fisioterapia, ergonomia, cirurgia, medicina forense, cardiologia e 

angiologia (MEIRA et al., 2014). 

 Além disso, a termografia é um método que não apresenta riscos para o 

paciente ou para o aplicador e vem sendo utilizada em conjunto com as 

informações clínicas ou outros exames complementares para estabelecer 

diagnóstico em diversas patologias. Suas imagens apresentam-se de forma 

bidimensional. Os sensores detectam a quantidade de radiação infravermelha 

apresentada na superfície do corpo convertendo-as em informações elétricas, 

apresentando suas imagens em paletas de cores específicas (CHLEBICKA et 

al., 2013; MEIRA et al., 2014; RAMIREZ-ARBELDEZ et al., 2015). 

Assim, uma de suas aplicações pode ser no estudo do Fenômeno de 

Raynaud (FR) que é definido como uma resposta exagerada ao frio, estando 

presente alterações na coloração de mãos, pés, nariz e orelhas , algumas 

vezes, seguida de queixa dolorosa. Essa condição atinge cerca de 3 a 5% da 

população em geral  (RODRIGUEZ-CRIOLLO, JARAMILLO-ARROYAVE, 

2014) e em regiões de clima frio pode chegar a 20% (VILELLA, AZNAR, JULIÀ, 

2009).  

As diferentes colorações apontam as seguintes situações: palidez, que 

mostra redução do fluxo sanguíneo; cianose que demonstra a isquemia dos 

tecidos; e vermelhidão que se caracteriza pelo aumento do fluxo sanguíneo. 

Algumas vezes estas colorações não aparecem de forma sequencial e outras, 

podem não ser notadas (PAULING et al., 2011). 

O FR pode ainda apresentar-se de duas formas. A forma primária é 

idiopática e hereditária, com manifestação vascular simétrica ao estudo 

comparativo bilateral. A secundária apresenta uma doença de base quando 
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autoimune, mas pode surgir como reação decorrente do contato prolongado às 

baixas temperaturas, vibrações, estresse ou até mesmo, após uso de 

medicações como o Interferon. Neste caso, a manifestação poderá ser 

assimétrica no processo de reaquecimento. Por fim, pode apresentar 

consequências preocupantes como parestesia, ulcerações, necrose e até 

mesmo, amputação de falanges (TELES, NEVES, ALMEIDA, 2014; 

RODRIGUEZ-CRIOLLO, JARAMILLO-ARROYAVE, 2014; PAULING et al., 

2011; HERNÁNDEZ, RUIZ, LIZARAZO, 2014). 

Contudo, para a definição da termografia como um método de 

diagnóstico complementar, é necessário desenvolver padrões de análise de 

comportamento térmico que melhor apresentem a classificação de grupos ditos 

com reaquecimento normal, dos que tenham o comportamento de 

reaquecimento tardio conhecido como FR primário ou secundário. 

Desta forma, procurando agregar dados na área de engenharia 

biomédica, particularmente na engenharia clínica, é necessário o 

desenvolvimento de um padrão de análise de comportamento térmico através  

da termografia para a identificação do FR, tendo em vista que a identificação 

deste fenômeno promove o tratamento e orientações precoces com o objetivo 

final de gerar maior qualidade de vida aos portadores desta condição evitando 

ou minimizando suas consequências. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

O FR pode ser a primeira manifestação de doenças do tecido conjuntivo 

(HERNÁNDEZ, RUIZ, LIZARAZO, 2014). As complicações como ulcerações 

aparecem em 15 a 50% dos portadores do fenômeno, sendo elas dolorosas, 

incapacitantes, recorrentes e com tempo de cicatrização em torno de 15 

meses. Também são comuns quadros infecciosos com impacto na qualidade 

de vida, podendo gerar inclusive, limitações funcionais. Cerca de 7 a 20% 

destes casos progridem para amputação (SILVA et al., 2011). 

Atualmente, o diagnóstico é obtido com base no consenso mundial para 

critérios diagnósticos do FR (MAVERAKIS et al., 2014), onde são levadas em 

consideração as queixas do paciente e exame físico. Porém, exames 
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complementares podem favorer o diagnóstico e a adoção de tratamentos 

precoces (RODRIGUEZ-CRIOLLO; JARAMILLO-ARROYAVE, 2014). 

 No entanto, existem contradições em estudos utilizando a termografia 

para identificar o FR. 

É o caso, por exemplo, do tempo de reaquecimento das mãos pós-

estresse ao frio. Ainda não há os valores de temperatura que distingam quando 

o reaquecimento está dentro de parâmetros de normalidade, já que estudos 

apontam que algumas pessoas apresentam padrão de reaquecimento mais 

lento, não necessariamente diagnosticados com o FR. Deve-se inclusive, 

confrontar estes mesmos valores quanto às diferenças geográficas apontando 

que em regiões de clima frio, as complicações decorrentes do FR secundário 

são mais graves (SOUZA et al., 2017). 

Não há ainda, pelos relatos na literatura, estudos que concluam a 

distinção do FR primário do secundário com o uso de imagem infravermelha 

(LIM et al., 2014; VASTA et al., 2014). 

 Estudos relatam ainda que são necessários exames laboratoriais para 

diagnosticar o FR secundário, pela identificação de doença de base 

(KOLESOV, 2015; PAULING, 2013). 

Assim, persistem lacunas a serem compreendidas no estudo do FR. 

Entre elas estaria o tempo que possa distinguir o reaquecimento normal do não 

normal; a faixa de temperatura e parâmetros de imagem compatível com FR 

primário e secundário; e por fim, identificação do melhor parâmetro de análise 

térmica: a partir de temperatura absoluta de extremidades e palma da mão, ou 

de gradiente térmico. 

Diante deste quadro, se faz necessário aprofundar estudos utilizando a 

termografia para identificação do FR. 

 

1.2 HIPÓTESE 

A análise de reaquecimento de mãos após estresse ao frio com a 

utilização da termografia é efetiva para a categorização de grupos com 

diferentes padrões térmicos na suspeita do Fenômeno de Raynaud. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Analisar os padrões térmicos após estresse ao frio com a utilização da 

termografia para auxílio diagnóstico do Fenômeno de Raynaud.  

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Avaliar o tempo de recuperação (minutos) para o reaquecimento após 

estresse ao frio; 

 Sugerir um ponto de corte (tempo/temperatura oC) para  separar  grupos 

(com e sem o FR) no reaquecimento de mãos após o estresse ao frio; 

 Na presença do FR, determinar se primário ou secundário através da 

termografia; 

 Comparar a utilização da temperatura absoluta (oC) com a utilização da 

Diferença Distal Dorsal (DDD) para análise de padrões térmicos; 

 Identificar o(s) melhor(es) dedo(s) para o estudo do comportamento 

térmico e reaquecimento. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

 

Esta dissertação está organizada em seis capítulos. 

No primeiro capítulo estão apresentados a introdução, justificativa, 

hipótese e objetivos.  

No capítulo dois, está a fundamentação teórica sobre Termografia e o 

FR com suas principais características, a subdivisão em FR primário e 

secundário, diagnóstico diferencial e tratamento. Apresenta também a revisão 

bibliométrica que deu origem ao protocolo aplicado neste estudo.  

O capítulo três descreve a metodologia empregada nesta pesquisa 

incluindo a população estudada, procedimentos, instrumentos e como foi 

realizada a análise dos dados.   
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No capítulo quatro estão apresentadas as características gerais, 

térmicas e análises do comportamento de reaquecimento. 

O capítulo cinco mostra a discussão dos resultados obtidos neste estudo 

e limitações da presente pesquisa. 

E, finalmente, no capítulo seis, explicitam-se as conclusões baseadas na 

hipótese e nos objetivos apresentados inicialmente e algumas sugestões para 

futuras investigações. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 TERMOGRAFIA 

 

As câmeras termográficas utilizam sensores na faixa de comprimento de 

onda entre 0,75 a 14 µm e convertem a radiação térmica em sinais elétricos 

(NOLA; KOLARIC´, 2015). Inicialmente as pesquisas eram na área militar, mas 

progressivamente mostraram que a temperatura em algumas partes do corpo 

apresentam diferenças. Essa descoberta possibilitou o uso da tecnologia na 

área biomédica (SANCHES et al., 2013). 

Na pele humana o pico de emissão infravermelha está na faixa entre 9-

10 µm. A resolução das câmeras está na faixa de 320x240 pixels, até 

1024x512 (NOLA; KOLARIC´, 2015; SANCHES et al., 2013). 

Existem várias câmeras disponíveis no mercado, sendo comum que o  

software de análise e de relatório sejam baseados em janelas que fornecem 

um conjunto de ferramentas para visualizar, otimizar, anotar e analisar imagens 

térmicas e vídeos de uma câmera térmica (VARDASCA; GABRIEL, 2013). 

Cada software é específico para a apresentação das imagens térmicas e 

permitem incorporar informações tanto anatômicas quanto fisiológicas dos 

tecidos utilizando fusão de imagens (HILDEBRANDT; RASCHNER; AMMER, 

2010).  

A emissão da energia da pele do corpo se relaciona com o comprimento 

de onda de radiação, no caso infravermelho. Estes sinais são apresentados 

pelos softwares na forma de paletas de cores, sendo que alguns compreendem 

a faixa do espectro eletromagnético que vai do azul ao vermelho, sendo que a 

cor azul representa a temperatura mais baixa e, o vermelho a mais alta (MEIRA 

et al., 2014).  

Entre as paletas pode se encontrar escalas de vermelho/azul (A), cinza 

(B), cinza inversa (C), alto contraste (D), metal contraste (E), Iron (F), âmbar 

(G) e âmbar inversa (H) conforme Figura 1. 

 
 



22 
 

(A) (B) (C) (D)

(E) (F) (G) (H)

 

Figura 1 - Cores de paletas apresentadas pelo software que acompanha a câmera termográfica 
Fluke Thermography, Modelo Ti400.  

Fonte: Acervo próprio, 2017.  

 

No exame termográfico há locais de maior circulação sanguínea que 

aparecem como pontos quentes, comumente relacionadas à inflamação. Em 

pontos frios, haverá sugestão de necroses e tromboses (SANCHES et al., 

2013). 

  O estudo da termográfica aplicada à área médica foi iniciado em 1956, 

através da identificação das diferenças de temperatura nos processos de 

câncer de mama. Em 1982 a termografia foi aprovada para processo de 

triagem diagnóstica coadjuvante na detecção desta patologia (NOLA, 

KOLARIC, 2015;  SANCHES et al., 2013; MEIRA et al., 2014). 

No FR, a termografia identifica as diferenças de temperatura na 

superfície da pele procurando determinar o processo de reaquecimento pós-

estresse ao frio, sendo uma das suas aplicações (SCHLANGER et al., 2010).  

Pauling (2011) cita que a termografia infravermelha vem sendo utilizada 

há mais de 30 anos para FR ou 40 anos como complemento diagnóstico 

usando estresse ao frio para recriar ambiente que desencadeia o FR. Vários 

autores desenvolvem estudos da diferença de temperatura distal dorsal em 

mãos para diferenciar o estado primário e secundário no processo de 

reaquecimento, e/ou buscam a distinção entre FR e Esclerose Sistêmica  

(PAULING et al., 2011; NOLA, KOLARIC, 2015). 
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 A termografia mostrou-se eficiente também em estudo comparativo de 

medicamentos desenvolvidos para controle do FR no Japão (KAMATA, 

MINOTA, 2014) e na identificação do próprio fenômeno de Raynaud (LIM et al., 

2014). O que falta, porém, são critérios de análise comuns a todos os estudos 

(CHLEBICKA et al., 2013).  

 

2.2 FENÔMENO DE RAYNAUD  

 

Os estudos envolvendo o FR acontecem desde 1862, quando foi 

identificado pelo médico francês Mauryce Raynaud e posteriormente definida 

por Thomas Lewis como desordem local. A partir de então, passou a ser 

entendido como manifestação clínica (VILELLA, AZNAR, JULIÀ, 2009). 

O Fenômeno de Raynaud apresenta hiperatividade do sistema nervoso 

simpático e alterações locais de temperatura sendo resultante de uma resposta 

exagerada ao frio (JOVEN, CARREIRA, 2008). 

É definida também como uma desordem de artérias pré-capilares e 

shunts arteriovenosos de extremidades, caracterizados por redução do 

diâmetro de forma exagerada de artérias e arteríolas digitais. Essa diminuição 

no diâmetro induz a alterações circulatórias (ISMAIL et al., 2014; ROBBINS, 

COTRAN, 2010). 

As mudanças cutâneas cromáticas, ou seja, da coloração da pele 

característica do FR, é sequencial após exposição ao frio e podem ser 

apresentadas da seguinte forma: 

1ª fase: diminuição do fluxo sanguíneo para a rede capilar das 

extremidades. Isto pode gerar palidez característica em alguns casos do FR 

(PORTO, 2014). A palidez pode durar de 15 a 20 minutos  (VILELLA, AZNAR,  

JULIÀ, 2009), podendo ser maior em vasculopatias  (RODRIGUEZ-CRIOLLO,  

JARAMILLO-ARROYAVE 2014; VILELLA, AZNAR, JULIÀ, 2009). 

2ª fase: Passa a ocorrer redução de diâmetro dos capilares venosos e 

das vênulas o que acarreta em estase sanguínea com maior utilização de 

oxigênio tecidual, com consequente cianose (PORTO, 2014). Pode haver 

disestesia (enfraquecimento do tato), parestesia e dor associada ao processo 
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(RODRIGUEZ-CRIOLLO,  JARAMILLO-ARROYAVE, 2014; VILELLA, AZNAR, 

JULIÀ, 2009). 

3ª fase: Ocorre hiperemia reflexa pelo aumento do diâmetro dos vasos, 

aumentando a quantidade de sangue oxigenado tornando a pele ruborizada 

(PORTO, 2014).  

Segundo estudos desenvolvidos em Bogotá, Colômbia  (RODRIGUEZ-

CRIOLLO, JARAMILLO-ARROYAVE, 2014) e Bath, Reino Unido (PAULING et 

al., 2011), o fenômeno afeta de 3 a 5% da população geral segundo a etnia.  

Para Vilella, em Barcelona, estes índices podem chegar até 20% em 

regiões frias (VILELLA, AZNAR, JULIÀ, 2009). Prevalências também mais altas 

são descritas por Flores em Monterrey, México: 2 a 25% em homens; e de 1,8 

a 30 % em mulheres (FLORES, CANTISANI et al., 2013). Quanto à prevalência 

por sexo, autores portugueses descrevem, que o FR a feta mulheres em uma 

proporção de 3:1 em relação aos homens (TELES, NEVES, ALMEIDA, 2014; 

SILVA et al., 2011). 

Quanto à classificação, Gutiérrez, Pérez (2013) destacam que 89% são 

primários e 11% secundários em seus estudos desenvolvidos em Madrid, na 

Espanha. Para Flores, Cantisani et al. (2013), existe relação entre o FR com 

hipotireoidismo, uso de cocaína, cafeína, lesões por vibrações, hipertensão, 

diabetes e esclerodermia, sendo esta última, presente em 90% dos casos de 

FR secundário como maior doença de base (JOVEN, CARREIRA, 2008). Outra 

doença de base comum é o Lúpus Eritematoso Sistêmico, que em média incide 

entre 10 a 45% dos casos (JOVEN, CARREIRA, 2008; FLORES, CANTISANI 

et al., 2013; TELES, NEVES, ALMEIDA, 2014; SOUZA, KAYSER, 2015).  

A Acrocianose é um diagnóstico diferencial e tem como característica 

uma coloração cianótica persistente, geralmente simétrica, afetando mãos, 

sendo menos frequente em pés. É acompanhada de frieza e sudorese, 

normalmente assintomática. Diferentemente do FR, nunca apresenta a fase 

pálida, geralmente não provoca dor ou lesão isquêmica distal, agrava com 

baixas temperaturas apresentando suor nas mãos. Tem característica 

persistente, ao contrário do FR que se apresenta em episódios (GUTIÉRREZ; 

PÉREZ, 2013; KASPER et al., 2017; VILELLA; AZNAR; JULIÀ, 2009)  
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O Eritema Pérnio é muitas vezes confundido com o FR primário, porém 

é uma forma de vasculite que se manifesta à exposição ao frio. Neste caso 

estão presentes o prurido, dor e edema periarticular de mãos e pés sem 

palidez, associado à sensação de queimação, podendo apresentar bolhas e 

ulcerar (KASPER et al., 2017). 

 

2.3 FENÔMENO DE RAYNAUD - FORMA PRIMÁRIA 

 

A forma primária do FR tem origem idiopática e está relacionado com a 

história familiar por não se identificar uma doença de base. Tem como principal 

característica alterações funcionais sem danos as paredes dos vasos. Em 

geral, os episódios se apresentam de forma branda e simétrica. A resposta 

exagerada ao frio se deve ao aumento da atividade dos receptores alfa 2 

adrenérgicos e diminuição do fluxo sanguíneo periférico, representando 89% 

dos casos primários (RODRIGUEZ-CRIOLLO, JARAMILLO-ARROYAVE, 2014;  

VILELLA, AZNAR, JULIÀ, 2009). A capilaroscopia pode ser normal (KAYSER, 

CORRÊA,  ANDRADE, 2009). 

Em geral, o fenômeno aparece entre 14 a 30 anos, sendo que apenas 

27% dos casos se originam a partir dos 40 anos, tendo um prognóstico 

favorável. De 10 a 64 % tendem a desaparecer, principalmente se a região 

geográfica for mais quente. No entanto, recomenda-se acompanhamento para 

verificar se não há evolução para o FR secundário (VILELLA, AZNAR, JULIÀ, 

2009). 

Possui característica simétrica, sem lesões nas unhas. Não apresenta 

enfermidade vascular periférica e os resultados de exames anticorpos 

antinucleares são negativos (RODRIGUEZ-CRIOLLO, JARAMILLO-

ARROYAVE, 2014). 

Estão ausentes as alterações estruturais nos vasos, porém em longo 

prazo, pode desenvolver espessamento da camada íntima, atrofia da pele, 

tecidos subcutâneos e músculos, porém, raramente são vistas ulcerações e 

necrose isquêmica (ROBBINS, COTRAN, 2010). 
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Podendo ser o FR a primeira manifestação de outras afecções, qualquer 

paciente com sintomas novos deve ser avaliado, já que cerca de 10% destes 

indivíduos manifestarão uma doença adjacente (ROBBINS, COTRAN, 2010). 

 

2.4 FENÔMENO DE RAYNAUD - FORMA SECUNDÁRIA 

 

A forma secundária apresenta início tardio, ou seja, em idade adulta. 

Tem como característica a associação com doença de base, normalmente 

autoimune, e alterações estruturais nos vasos sanguíneos (KAYSER, 

CORRÊA, ANDRADE, 2009). 

Entre os indivíduos que apresentam FR, 11% são na forma secundária. 

(RODRIGUEZ-CRIOLLO, JARAMILLO-ARROYAVE, 2014). A doença de base 

mais comum é a esclerose sistêmica, progressiva, estando presente em 90% 

dos pacientes (VILELLA, AZNAR, JULIÀ, 2009; FLORES, CANTISANI et al., 

2013; GAMARRA et al., 2013; RODRIGUEZ-CRIOLLO, JARAMILLO-

ARROYAVE, 2014; PAULING et al., 2011).  

No FR secundário, pode ocorrer migração e diminuição da agregação 

plaquetária e trombose. Desta forma, se espera o aumento de VEGF (vascular 

endothelial growth- fator de crescimento endotelial vascular) I e II com 

proliferação vascular, associado a alterações na fibrinólise e nas vias de 

coagulação gerando efeitos na disfunção vascular (KUTILEK, NEMEC, 

BOCKAYOVA, 2012; RODRIGUEZ-CRIOLLO, JARAMILLO-ARROYAVE, 

2014). 

A substância VEGF-I e VEGF-2 são as proteínas responsáveis pela 

proliferação de tecido vascular, migração e sobrevivência das células 

vasculares. São as principais responsáveis pelas mudanças no fluxo 

sanguíneo, que na forma secundária do FR, também possui diminuição do 

armazenamento do fator de Von Willebrand com redução de recaptação de 

adenosina (RODRIGUEZ-CRIOLLO, JARAMILLO-ARROYAVE, 2014). 

O FR ocorre em 80% a 90% dos pacientes com esclerose sistêmica e é 

o sintoma de apresentação em 30%, podendo ser o único sintoma da 

esclerodermia durante muitos anos. Nessa patologia, as anormalidades dos 
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vasos digitais podem contribuir para o desenvolvimento do FR (KASPER et al., 

2017). 

Algumas medicações como o Interferon podem trazer o FR como efeito 

adverso (HERNÁNDEZ, RUIZ, LIZARAZO, 2014). Esta medicação é utilizada 

principalmente nos tratamentos de esclerose múltipla, hepatite B e C, linfoma 

folicular, sarcoma e melanoma agindo como mediador na replicação de 

agentes virais. O efeito vasoconstritor pode surgir em poucas semanas após o 

início do uso.  

Finalmente, fatores ocupacionais como a vibração, o frio e o estresse 

podem estar relacionados (HERNÁNDEZ, RUIZ,  LIZARAZO, 2014).  

Afeta mulheres e homens e apresenta-se de forma assimétrica. A dor é 

variável havendo, frequentemente, lesão nas unhas e extremidades distais das 

mãos. É frequente a presença de doença vascular periférica com exame de 

anticorpos antinucleares positivo. Os outros exames laboratoriais estarão 

alterados e as lesões isquêmicas associadas a úlceras e necroses. A 

capilaroscopia irá mostrar alterações nos capilares periungueais 

(RODRIGUEZ-CRIOLLO,  JARAMILLO-ARROYAVE, 2014; SILVA et al., 2011). 

 

2.5 EXAMES DIAGNÓSTICOS 

 

Para a avaliação do portador do FR, primeiramente deve ser realizada a 

anamnese com detalhamento da história clínica, exame físico, capilaroscopia, 

pesquisa de fator anticoagulante (FAN) e exames inflamatórios (SOUZA, 

KAYSER, 2015). 

O exame físico deve incluir a inspeção das mãos e/ou pés, articulações 

e face. Ausculta cardíaca, verificação do pulso e exame de nervos periféricos 

que atuem como diagnóstico diferencial (GUTIÉRREZ, PÉREZ, 2013). 

Como exames complementares, pode ser realizado o hemograma, 

incluindo marcadores inflamatórios com a proteína C reativa e velocidade de 

hemossedimentação para identificação de doença autoimune. São utilizados a 

termografia, videocapilaroscopia, capilaroscopia por estereoscopia, 

dermatoscópio ou oftalmoscopia, Doppler laser, pletismografia e a pressão 
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sistólica digital  (RODRIGUEZ-CRIOLLO, JARAMILLO-ARROYAVE, 2014; 

GUTIÉRREZ, PÉREZ, 2013). 

Protocolos, testes e avaliações utilizando estresse ao frio são 

importantes para avaliar pessoas com suspeita de FR (ALLEN, YOUNG, 

GRIFFITHS, 2014).  

 

2.6 TRATAMENTO 

 

O tratamento será indicado de acordo com as doenças de base e quadro 

clínico (RODRIGUEZ-CRIOLLO, JARAMILLO-ARROYAVE, 2014; VILELLA, 

AZNAR, JULIÀ,  2009). 

Quando o FR primário está presente, orienta-se o acompanhamento a 

cada cinco anos após a terceira a quinta década de vida, em especial quando 

há exame físico que sugira doença de base associada. O FR primário tem 

ótimo prognóstico, podendo ser utilizada a terapia vasodilatadora (FLORES, 

CANTISANI et al., 2013).  

O uso de vasodilatadores (RODRIGUEZ-CRIOLLO, JARAMILLO-

ARROYAVE, 2014; SILVA et al., 2011) é de primeira eleição no controle do 

edema, cefaleia e tontura que são efeitos da alteração vascular. Segue-se de 

anticoagulantes e terapias antioxidantes (JOVEN, CARREIRA, 2008).  

Se a origem foi o uso de Interferon, a medicação será suspensa e 

passarão a ser utilizados vasodilatadores, inibidores de endotelina-1, aplicação 

de toxina botulínica e, até mesmo, terapia imunossupressora visando conter o 

processo isquêmico (HERNÁNDEZ, RUIZ, LIZARAZO, 2014).  

Tem se utilizado n-aceti lcesteina (CORREA et al., 2014) e toxina 

botulínica (MOTEGI et al., 2016) que é aplicada em áreas interdigitais em 

casos severos (HERNÁNDEZ, RUIZ, LIZARAZO, 2014). Para o tratamento do 

FR associado à esclerodermia tem se utilizado a cilostazol (NEGRINI et al., 

2015). 

O procedimento cirúrgico nem sempre traz bons resultados. Em 

contrapartida, estudos indicam que controlar a ansiedade e o estresse tem 

contribuído para redução das manifestações do fenômeno. Outros estudos 
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mostram bloqueio neurolítico do terceiro gânglio torácico (T2, T3) para reduzir 

dor (FLORES, CANTISANI et al., 2013).  

Todos os estudos apontam que é importante a redução dos sintomas 

para evitar ulcerações digitais e amputações, devendo se tratar também a 

enfermidade de base de forma farmacológica ou não (RODRIGUEZ-CRIOLLO, 

JARAMILLO-ARROYAVE, 2014). 

Nos casos de úlceras isquêmicas instaladas, o tratamento baseia-se em 

debridamento e assepsia utilizando curativos e terapia antibacteriana se 

necessário, visando evitar infecção secundária que progrida para necrose e 

amputação. Em casos graves, a hospitalização será necessária (KAYSER, 

CORRÊA, ANDRADE, 2009). 

 

2.7 ESTUDO BIBLIOMÉTRICO APRESENTANDO A TERMOGRAFIA 

APLICADA AO FR 

 

          Um estudo bibliométrico sobre a termografia aplicada ao FR foi 

desenvolvido de novembro de 2016 a março de 2017. Seu objetivo era 

identificar as principais publicações sobre o FR e os protocolos utilizados para 

o estudo desta condição.  

 

2.7.1 Quanto às publicações 

 

A Inglaterra produziu 33,33% com 5 publicações, sendo o principal país 

a desenvolver  pesquisa utilizando a termografia no estudo do Fenômeno de 

Raynaud no período entre 2013 a 2016. Em seguida, estão a Coréia, Japão e 

Itália 13,32% cada país sendo dois estudos cada e por fim Polônia, Estados 

Unidos da América (EUA), Rússia e Argentina com 6,66% cada país o que 

representa um estudo cada país.  

Dos países em questão, o pesquisador que mais publica é John Pauling, 

que está presente em 28,56% das publicações seguido por McHuggh e Shipley 

com 21,14% dos artigos. Vasta e Scolnik com 14,28% e os demais autores 
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contribuíram com uma publicação compondo 7,14% cada um. Estes autores 

colaboram com os artigos como autores principais ou coautores. 

A principal revista a publicar os artigos selecionados foi a Rheumatic 

International que é um períodico independente que reflete o progresso mundial 

na pesquisa, diagnóstico e tratamento nas várias doenças reumáticas. Seu 

fator de impacto é 1.702 e a editora é Springer Berlim Heidelberg . 

A população estudada nos diversos artigos foi categorizada em grupos 

diagnosticados com FR primário e secundário, grupos controle, acrocianose, 

fibromialgia e esclerose sistêmica. Também houve voluntários classificados 

como grupo com “dedos gelados” que não foram classificados como 

reaquecimento normal, porém, sem confirmação de FR, mas com 

apresentação de gradiente térmico ≥ -1 °C. 

A média amostral da população que participou dos estudos está descrita 

na tabela 1.  

 

Tabela 1 – Número de Participantes dos estudos por patologia estudada 

 
Artigos Participantes 

 
N Mínimo Máximo Média 

FR1º 5 20 85 
43,60 

FR2º 
8 10 33 21,50 

Controle 
8 13 146 

68,13 

Acrocianose 
1 8 8 

8,00 

Fibromialgia 1 43 43 
43,00 

Esclerose Sistêmica 
2 22 28 25,00 

Dedos gelados 
1 29 29 

29,00 

Fonte: A autora, 2017.     

 

2.7.2 Quanto aos objetivos dos artigos 

 

Os artigos selecionados foram categorizados quanto aos seus objetivos 

de estudo e estão apresentados na Figura 2. 
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Figura 2 - Objetivos dos artigos categorizados em quatro grupos, subdivididos nas áreas de 

desenvolvimento das pesquisas.  

Fonte: A autora, 2017.              

 

2.7.3 Quanto aos materiais e métodos utilizados nas pesquisas 

 

Destaca-se que praticamente 35,70% dos artigos não identificaram o 

equipamento utilizado. Entre os artigos que traziam esta informação, o sistema 

FLIR com software CTHERM-versão 2.4 para análise das imagens, foi o mais 

utlizado, totalizando 28,6% dos artigos. As demais câmeras aparecem em 

apenas um artigo cada somando 35,7%, sendo elas: IRIS - XP ®Seul, TH3 

106ME,NEC San-ei intruments,Tóquio-Japão, Sistema VIGO - V 20II, Thermo- 

TRACER 3107 ME, NEC , Tóquio-Japão, Thermo - TEKNIK TTK versão 2.5,  

Thermoteknik TTX, AGEMA thermovision 870, AGEMA thermovision 570, FLIR 

thermacam sc500. 

Quanto aos objetivos

Exames 
complementares 

14,28%

Validar medicação   
9,52%

Comparação entre 
doenças do tecido 

conectivo   19,04%

Toxina Botulínica Fosfodiesterase

Capilaroscopia        
14,28%

Laser Doppler 
14,28%

Termômetro 
digital 7,14%

Dedos gelados                               8,33%

Saudáveis/FR 1º e FR 2º              49,89%

Crianças FR/ Acrocianose             8,33%

Saudáveis/ FR 1º/ Esclerose sistêmica            8,33%

FR/ Esclerose Sistêmica              8,33 %
                  

                              Fibromialgia/ Esclerose Sistêmica          16,66%
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A distância entre a câmera e a região a ser termicamente registrada é 

descrita apenas em dois estudos e são de 1,5 m (ISMAIL et al., 2014) e 0,80 m 

(SCOLNIK et al., 2013) respectivamente. 

Os protocolos para aquisição de imagens infravermelhas envolvem: a 

preparação da área para a tomada de imagens, a adequação do local, 

distância entre a região e a câmera, escala térmica e posição do sujeito na 

aquisição de imagem (ROLDAN; PIEDRAHITA; DARIO BENITEZ, 2013). 

O estresse ao frio está presente na metodologia da aplicação da 

termografia no estudo do F.R. na maior parte dos artigos (80,92%).   

A Figura 3 apresenta aspectos relacionados à temperatura da água para 

o estresse ao frio, temperatura do ambiente para a coleta dos dados e tempo 

de recuperação após o estresse ao frio. 

(A) (B) (C)

Figura 3 – Apresentação de parâmetros. (A) Temperatura da água utilizada nas pesquisas. (B) 
Temperatura da sala. (C) Tempo de reaquecimento das mãos após provocação em grupo 

controle.  
Fonte: A autora, 2017.  

 

Entre os estudos com o estresse ao frio, foram utilizadas diferentes 

temperaturas da água para se obter a redução da temperatura em mãos (10°C, 

12°C, 15°C ou 20°C). Esta temperatura vai estar relacionada ao tempo de 

resposta que variou entre cinco minutos, com mais frequência 10 minutos 

(CAPPELLA et al., 2015; HORIKOSHI et al., 2014; KOLESOV, 2015; SCOLNIK 

et al., 2016) ou de 15 minutos (ALLEN; YOUNG; GRIFFITHS, 2014) em grupo 

controle, ou seja, voluntários que não apresentam o diagnóstico clínico de FR.  

A maior parte dos artigos não apresentava a temperatura absoluta 

aferida, sendo que 76,92% utilizavam apenas a Diferença Distal Dorsal (DDD) 

para avaliar os resultados referentes às diferenças de temperatura e 
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reaquecimento das mãos. A DDD é calculada pelo gradiente de temperatura 

entre as extremidades dos dedos e a região dorsal da mão (Figura 4).  Nos 

demais, a análise foi realizada por regressão logística ou não há indicação. 

 

Figura 4 - Diferença Distal Dorsal (DDD) calculada pelo gradiente de temperatura entre as 

falanges distais dos dedos e dorso da mão. 

Fonte: Acervo próprio, 2017.  

 

2.7.4 Comportamento térmico no processo de reaquecimento  

 

Uma das formas mais comuns de estudar o comportamento térmico no 

FR foi através da DDD, sendo delimitadas as regiões de falanges ditais e 

região de média de metacarpo para cálculo do gradiente térmico (ALLEN; 

YOUNG; GRIFFITHS, 2014; ANDERSON et al., 2007; CAPPELLA et al., 2015; 

CHLEBICKA et al., 2013; HORIKOSHI et al., 2014; KOLESOV, 2015; SCOLNIK 

et al., 2016). 

Há descrição de dimensões de análise sendo de 1 mm para falanges e 

2-3 mm em região palmar e dorsal (LIM et al., 2014). 

Schlanger utiliza também aclimatação com temperatura constante de 

23°C com mãos livres de contato ou outros objetos (SCHLANGER et al., 2010).  

Para Pauling, o voluntário deve chegar antecipadamente e com tempo 

para exame evitando estar estressado. Deve evitar o consumo de cafeína, 

chocolate e similares duas horas antes do teste, sendo permitida apenas água 

e/ou suco. Propõe que o voluntário não realize atividade física duas horas 

antes do estudo e que não use hidratante, talco ou esmalte para unhas. Neste 

estudo, as imagens foram registradas a cada cinco minutos durante 30 
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minutos. Padronização utilizada também por Alen e Lim (ALLEN; YOUNG; 

GRIFFITHS, 2014; LIM et al., 2014; PAULING et al., 2011) 

Pauling refere que estresse ao frio utilizando a água em temperatura de 

20°C, foi alta para o estudo proposto e sugere que novos testes sejam feitos a 

temperaturas menores. Sugere também o tempo de latência para recuperação 

no reaquecimento, conforme trabalho desenvolvido por Allen em 2014. O 

primeiro registro das imagens é feito no início do estudo e 10 minutos após 

estresse ao frio usando também o DDD para comparar os valores de cada 

dedo com a palma da mão (ALLEN; YOUNG; GRIFFITHS, 2014; PAULING et 

al., 2011). 
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3 METODOLOGIA  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

 

Esta pesquisa é classificada quanto aos objetivos como exploratório-

descritiva de delineamento transversal (LAKATOS, MARCONI, 2010). 

Descritiva ao demonstrar as características do fenômeno utilizando a 

padronização da coleta de dados. Como produto final haverá determinação das 

características de uma população com estabelecimento de variáveis.  

Exploratória no momento em que permite a busca e levantamento de 

informações sobre o objeto de estudo, possibilitando delimitar o campo de 

trabalho e mapeando as condições de sua manifestação através da revisão da 

literatura como etapa inicial visando esclarecer o tema escolhido e na 

determinação da prevalência do FR na população estudada (GIL, 2002).   

  

3.2 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  

 

O projeto desenvolvido para este estudo atendeu as recomendações 

éticas da Resolução 466/12 e foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa 

da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR através da 

Plataforma Brasil pelo parecer nº 1.818.372 em 10/11/2016. 

 

3.3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Foram incluídos indivíduos voluntários na faixa etária entre 18 a 68 anos, 

de ambos os gêneros, residentes na cidade de Curitiba e com autonomia de 

decisão, sendo excluídos os voluntários autodeclarados portadores de 

cardiopatias, arteriosclerose ou que apresentassem micose, fungos ou lesões 

de continuidade na pele das mãos. 

Os voluntários foram convidados a participar da pesquisa através de e-

mail institucional da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e 
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Faculdades Integradas Santa Cruz – FARESC, sendo o convite estendido aos 

familiares e demais interessados desde que residentes na cidade de Curitiba. A 

proposta da pesquisa foi enviada no corpo do e-mail com as informações da 

pesquisa e endereço eletrônico da pesquisadora disponibilizado para contato e 

agendamento de horários para realização da coleta de dados a serem 

realizados no LAERG- Laboratório de Ergonomia da UTFPR.  

Os pacientes com confirmação de FR secundário associado à Esclerose 

Sistêmica foram convidados a participar do estudo através de encaminhamento 

de um médico vinculado ao Hospital de referência em reumatologia em 

Curitiba.  

Para a definição do tamanho da amostra, calculou-se um mínimo de 266 

pessoas. Para isso utilizou-se a equação definida por Cochran (1977), onde se 

especificou um erro amostral de 4,6% sob o nível de confiança de 95% com 

base em uma população 90.000 indivíduos que corresponde a 

aproximadamente 5% dos habitantes de Curitiba e Região Metropolitana. O 

percentual foi estabelecido como base na estimativa da prevalência do FR na 

população em geral, seja ele FR primário ou FR secundário.  

Como preparo pré-teste, os voluntários foram esclarecidos para evitar 

banhos e duchas muito quentes, cremes, talco e exercícios vigorosos até duas 

horas antes do exame, alimentando-se três horas antes do teste evitando 

cafeína e descongestionantes nasais no dia da avaliação não sendo este um 

critério de exclusão. 

O voluntário respondeu uma anamnese (APÊNDICE B) e foi medida a 

sua temperatura central através de termômetro clínico sem contato da marca 

G-TECH. 

Na sequência, o voluntário passou por processo de aclimatação por 15 

minutos, tendo suas mãos livres de qualquer espécie de contato.  

O ambiente de coleta de dados permaneceu com temperatura de 23°C, 

com margem de alteração em 0,5°C, controlada e monitorada com termômetro 

termo-higrômetro digital com cabo SH 112 da marca J-Prolab. 

As imagens foram adquiridas utilizando câmera termográfica 

infravermelha da marca Fluke Thermography (Figura 5), Modelo Ti400, 
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tamanho do sensor 320x240, faixa de calibração entre -20,0°C até 80,0°C, 

versão SOC 2.49.0, Ti400-15010268. 

 

 

Figura 5 - Câmera termográfica utilizada na coleta de dados. 

Fonte: Acervo próprio, 2017.  

 

Em seguida, o voluntário foi posicionado no local de tomada de imagens, 

sendo este composto por cadeira e superfície revestida por tecido escuro e 

antirreflexivo, conforme Figura 6.  

 

 

Figura 6 - Apresentação da câmera termográfica e superfície com material antirreflexo para 
tomada das imagens.  

Fonte: Acervo próprio, 2017.  
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A câmera foi fixada em tripé com 0,87 m de distância da superfície, 

ângulo de inclinação em 50° sendo mantido o mesmo posicionamento em 

todos os testes (Figura 7).  

 

 

Figura 7 - Fixação da câmera termográfica em tripé utilizando acessório fornecido pela Fluke.  

Fonte: Acervo próprio, 2017.  

 

O voluntário foi orientado para não fazer contato físico com a superfície 

de tomada de imagens, evitando gerar impressão térmica no local. Foi 

fotografada a região dorsal da mão direita, seguida pela esquerda, estando em 

posição de pronação. As mãos foram mantidas nesta posição apenas durante o 

período do registro da imagem que durou entre cinco a dez segundos. Não há 

contato com a superfície revestida por material antirreflexivo, sendo que as 
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mãos ficaram a uma distância aproximada de dois centímetros da superfície de 

referência para tomada das imagens (Figura 8). 

 

       

Figura 8 - Posicionamento das mãos no momento de registro das imagens através da câmera 

termográfica.  

Fonte: Acervo próprio, 2017. 

 

Em seguida, as mãos foram imersas durante 60 segundos em 

recipiente com água a 10°C, com submersão até o nível do carpo. O controle 

da temperatura da água foi realizado por termômetro digital tipo espeto da 

marca J-Prolab. 

Após a imersão, as mãos foram secadas com papel descartável 

absorvente de forma delicada, permanecendo livres de contato do corpo ou de 

qualquer objeto até o final do teste. As imagens foram registradas 

imediatamente após as mãos serem retiradas da água e novos registros a cada 

cinco minutos até que se completasse 20 minutos pós-imersão. Primeiro foi 

registrada a imagem da mão direita e em seguida, da mão esquerda em todas 

as tomadas.  

Após a aquisição das imagens, estas foram analisadas com a utilização 

de software Smart View 3.14 que acompanha o equipamento. Neste, existem 

recursos marcadores que podem ser selecionados de acordo com a 

necessidade do usuário, e, além disso, pode-se também alterar as cores da 

paleta e regular amplitude térmica desejada, conforme apresentado na Figura 

9. 
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Figura 9 - Apresentação da tela disponibilizada pelo software que acompanha a câmera.  

Autoria: Acervo próprio, 2017. 

 

Foram delimitadas para análise, áreas de 2-4 mm na região de terço 

médio do terceiro metacarpiano de ambas as mãos, e delimitadas áreas de 1-2 

mm de diâmetro para dados de temperatura em região de falanges distais do 

1º ao 5º quirodácti lo conforme Figura 10. 

 

Figura 10 - Apresentação das regiões utilizadas para cálculo de DDD.  

Fonte: Acervo próprio, 2017.  

 

 Todas as marcações das áreas foram iniciadas pela mão direita e em 

seguida a esquerda apresentadas na Figura 11. Estes dados transferidos para 

planilha de análise para cálculo de DDD (diferença distal dorsal).  
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Figura 11 - Apresentação das áreas de interesse utilizadas para registro da temperatura 

absoluta e base para cálculo das DDD's.  

Fonte: Acervo próprio, 2017.  

 

3.4 METODOLOGIA DA ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados categóricos foram apresentam em frequência absoluta (n) e 

frequência relativa (%) e os dados descritivos apresentados em média ± desvio 

padrão. 

As temperaturas absolutas e a diferença dorsal-distal (DDD) são 

retratadas como um histograma normalizado, em que cada barra representa o 

número de observações dentro do intervalo sobre o número total de 

observações, apresentando os parâmetros investigados por sua função de 

densidade de probabilidade (pdf). Para cada histograma foram escolhidos 20 

compartimentos. 

A palma foi usada como referência de temperatura, e foi adotada na 

extração de características termográficas para diagnóstico. Uma característica 

comum é a DDD (equação 1): 

 

              (1) 

Em que: 

DDD Diferença Distal Dorsal 

 T_d  a temperatura absoluta na região distal do dedo ; 

 T_p a temperatura na palma da mão. 
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A qualidade do ajuste foi dada pelo parâmetro      (equação 2), dado 

por :  

  

     
        

  
  

                                        (2) 

Em que: 

    : qui quadrado 

Ok: k-th dados observados das caixas de histograma M; 

 Ek: valor esperado do modelo. 

Sendo que o qui quadrado foi um método de distribuição utilizado para 

encontrar o valor de dispersão entre as variáveis. 

 À medida que se procurava o conjunto de dados com o    mais baixo, 

também se maximizou a variância σ2, o que equivale a procurar a relação 

mínima     para σ2.  

Os conceitos matemáticos aplicados para identificar os diferentes 

partiram do seguinte problema: a necessidade de descobrir qual conjunto de 

dados tem a variância máxima e, portanto, qual conjunto exibe a maior 

separabilidade. Para tanto foi aplicada a Equação 3: 

 

        
    

 
 

 
        

 

 
   

 

sendo      a temperatura ou vetor DDD  -dimensional do i -ésimo dedo 

no  -ésimo tempo e x   o vetor médio . A variável w indica os índices da solução 

(dedo e tempo). 

 As distribuições pdf foram ajustadas por um modelo Gaussiano. Os 

coeficientes do modelo foram definidos pela máxima verossimilhança, 

utilizando o algoritmo Expectation-Maximization, considerando dois clusters 

distintos (Equação 4):   

 

(3) 
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Sendo c1 e c2 a proporção do componente de mistura, µ1 e µ2 a função 

significa, σ1 e σ2 a variação padrão e no componente de ruído aleatório.  

 O problema consiste em encontrar o conjunto v que apresenta o mínimo 

ξ2 (Equação 5): 

 

             
                 

  
 

 
         

 

   
    

 

Depois de determinar qual dedo e tempo têm o mínimo ξ2, o modelo foi 

confrontado com os dados experimentais por parâmetros de ajuste de 

qualidade. Em seguida, os resultados foram analisados por meio de um 

conhecimento a posteriori para avaliar sua viabilidade para explicar os 

fenômenos entre a população. 

Os ajustes foram realizados no software Matlab R2012b (8.0.0.783). 

Para verificar a existência de diferenças médias das variáveis 

intergrupos foi empregado o teste t independente quando paramétricos e, o 

teste Mann-Whitney quando não paramétricos. Também foi aplicada a análise 

de variância (ANOVA) com teste post-hoc de Tukey para análise intergrupos 

quanto às variáveis de temperatura. Para as análises foi adotado como 

significância estatística o valor de p < 0,05 e estas foram realizadas utilizando 

os pacotes estatísticos Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 

versão 21.0 (SPSS Inc. Chicago, IL), 

Foram conferidos todos os dados dos indivíduos que apresentaram 

valores térmicos compatíveis com outliers, desde suas marcações nas imagens 

em infravermelho apresentadas pela câmera termográfica, os valores das 

médias térmicas apresentadas nas informações de dados disponíveis no 

software que acompanha a câmera até os dados apresentados na plani lha.  

(4) 

(5) 
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4 RESULTADOS  

 

4.1. APRESENTAÇÃO DO PROTOCOLO HEIMBECHER-ULBRICHT PARA 

AUXÍLIO DIAGNÓSTICO DO FR. 

 

Mantenha a temperatura da 

sala em 23ºC com variação 

de ±0,5°C

O paciente deve ficar em 

aclimatação por 15 minutos, 

mantendo as mãos livres de 

qualquer contato

Solicite que o paciente faça a 

imersão das mãos até o nível 

do carpo (punhos) em água à 

10ºC durante 60 segundos

Faça a secagem delicada das 

mãos do paciente em papel 

absorvente

Espere 15 minutos e faça o 

termograma com a câmera 

ajustada nos seguintes 

critérios: 

a) Paleta de cor vermelho/azul; 

b) Saturação padrão; 

c) Emissividade em 0,98;

d) Temperatura do plano de 

fundo em 20°C; 

f) Ajuste do nível e amplitude da 

temperatura entre 17°C e 38°C;

e) Transmissão em 100%;

g) foco para captar a imagens 

da mão;

O tempo máximo para 

permanência da mão nesta 

posição deve ser entre cinco 

a dez segundos. 

As mãos devem ser 

posicionadas em pronação, 

com os dedos afastados, 

sendo registrada a imagem 

da mão direita seguida da 

esquerda. 

A distância de 

aproximadamente dois 

centímetros da superfície de 

referência para tomada das 

imagens, de acordo com a 

Figura 12.

 

 Figura 12 - Posicionamento das mãos.   

 Fonte: Acervo próprio, 2017. 
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Com auxílio do 

software que acompanha a 

câmera termográfica , identifique 

a área periungueal do dedo 

anelar para verificação da 

temperatura absoluta (Figura 13).

          

Figura 13 - Áreas para determinação da temperatura distal das mãos. 

Fonte: Acervo próprio, 2017. 

 

Procedimentos para o diagnóstico: 

 

Paciente negativo: Aos 15 minutos de reaquecimento, a temperatura do dedo 

anelar atingiu temperatura superior a 25°C (Figura 14).  

 

Figura 14 – Voluntário sem as características do FR. 

Fonte: Acervo próprio, 2017.  

 

Paciente positivo: Aos 15 minutos de reaquecimento, a temperatura do dedo 

anelar atingiu temperatura inferior a 25°C (Figuras 15 e 16). 

A Figura 15 apresenta características do FR primário. Aos 15 minutos 

de reaquecimento a temperatura do dedo anelar é inferior a 25°C e há simetria 

entre os dedos e entre as mãos. Existem casos, em que o FR secundário se 
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comporta desta maneira (principalmente se o paciente estiver já medicado). 

Assim, recomenda-se indicar um exame complementar confirmar o diagnóstico. 

 

Figura 15 – Paciente com diagnóstico médico de FR primário.  

Fonte: Acervo próprio, 2017.  

 

A Figura 16 apresenta as características do FR secundário. Aos 15 

minutos de reaquecimento a temperatura do dedo anelar é inferior a 25°C com 

assimetria entre os dedos e entre as mãos.  

 

Figura 16 - Paciente com diagnóstico médico de FR primário.  

Fonte: Acervo próprio, 2017.  

 

4.2 DADOS DESCRITIVOS DA AMOSTRA  

 
Foram avaliados 284 voluntários de ambos os gêneros sendo 84 

(29,6%) homens e 200 (70,6%) mulheres.  
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A média de idade da amostra deste estudo foi de 31,66±11,85 anos. 

Para as mulheres, a média de idade foi de 32,44±12,40 anos e para os homens 

29,80±10,24 anos.  

Entre os voluntários, 257 não apresentaram diagnóstico de FR e um 

indivíduo relatou apresentar Acrocianose, que é diagnóstico diferencial para o 

FR. Entre os indivíduos com o FR, 14 indivíduos tinham a condição de FR 

primário, sendo 11 mulheres e três homens. Este quadro foi estabelecido 

apenas pela clínica médica, não havendo relato de realização de exames 

complementares. A condição de FR secundário estava presente em 12 

voluntários sendo todas mulheres. Os pacientes com FR secundário 

apresentaram, na sua totalidade, esclerose sistêmica como doença de base 

estando em tratamento medicamentoso para ambos os quadros (FR e 

Esclerose Sistêmica).  

Para os indivíduos que apresentam o FR primário, a média de idade foi 

de 37,01±14,91 anos e 52±12,5 anos para os que apresentam FR secundário.  

 

4.2.1 Características da população quanto ao sexo  

 

Os aspectos de doenças crônicas foram avaliados a partir de uma 

anamnese (Apêndice B) e estão apresentadas na tabela 2. A hipertensão 

arterial está presente apenas nas mulheres. As alterações de tireoide, 

caracterizadas por hipotireoidismo, e a diabetes mellitus, foram pouco 

frequentes. 

  

Tabela 2 - Apresentação de doenças crônicas na população geral e por sexo. 

 Geral Mulheres Homens 

 
Frequência 

(n) 
Percentual 

(%) 
Frequência 

(n) 
Percentual 

(%) 
Frequência 

(n) 
Percentual 

(%) 

Pressão Arterial  20 7 20 10 0 0 

Tireoide 18 6,3 17 8,5 1 1,2 

Diabetes  6 2,1 6 3 0 0 

Fonte: A autora, 2017.  
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Quanto à apresentação dos hábitos de vida, nota-se uma população 

com baixo índice de fumantes, sendo considerados ex-fumantes aqueles 

indivíduos que não realizavam esta prática há pelo menos 10 anos. O uso da 

cafeína, nas últimas quatro horas anteriores aos testes, está presente em 66 

(33%) mulheres e 32 (38,1%) homens. A tabela 3 mostra o comportamento dos 

hábitos de vida na população avaliada. 

 

 Tabela 3 - Aspectos relacionados a hábitos de vida. 

Hábitos de vida 

  Geral Mulheres Homens 

  Frequência 

(n) 
(%) 

Frequência 

(n) 
(%) 

Frequência 

(n) 
(%) 

Nunca fumou 242 85,2 172 86 70 83,3 

Fumante 24 8,5 19 9,5 5 6 

Ex-fumante 18 6,3 9 4,5 9 10,7 

Uso de cafeína 98 34,5 66 33 32 38,1 

Prática de 
atividade física 

158 55,6 101 50,5 57 67,9 

Fonte: A autora, 2017.  

 

A anamnese tratou também da percepção dos voluntários quanto a 

sintomas relacionados ao FR. Na população geral, 70 indivíduos são 

assintomáticos sendo 32 homens e 38 mulheres. Os aspectos gerais e 

percentuais entre homens e mulheres estão dispostos na tabela 4. 

 

Tabela 4 - Apresentação dos sintomas relatados pelos voluntários em anamnese 

realizada antes do início dos testes. Sintomas indicados no consenso mundial para o FR.  

 Sintomas 

 Geral Mulheres Homens 

 Frequência 
(n) 

Percentual 
(%) 

Frequência 
(n) 

Percentual 
(%) 

Frequência 
(n) 

Percentual 
(%) 

Dedos frios 183 64,4 143 71,5 40 47,6 

Mudam de cor 168 59,2 124 62 44 52,4 

Brancos ou azuis 150 52,8 111 55,5 39 46,4 

Alteração em uma 
mão 

8 2,8 8 4 0 0 

Amortecidos  145 51,1 106 53 39 46,4 

Lábios arroxeados  64 22,5 48 24 16 19 

Fonte: A autora, 2017.  
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A partir dos resultados dos sintomas, foi construída a apresentação do 

score com a distribuição por frequência da quantidade de sintomas relatados.  

A Figura 17 apresenta, através do diagrama de Venn, a distribuição 

dos sintomas entre homens e mulheres. 

 

 

 

(A) Distribuição do Score entre homens.                                         (B) Distribuição do Score entre mulheres.  

 

Figura 17 - Diagrama de Venn com distribuição de frequência de sintomas entre (A) homens  e 

(B) mulheres. 

Fonte: A autora, 2017.  

Entre os homens, dos 80 voluntários, 76 são apresentados como não 

diagnosticados. Não há percepção de sintomas em 32 (40%) dos homens. Das 

200 mulheres avaliadas, 177 não apresentavam diagnóstico de FR. Destas, o 

relato de nenhum sintoma foi verificado em 38 (21,46%) das voluntárias.  

As mulheres mostraram maior valor de percepção de três sintomas 

(38,98%) em relação aos homens (33,75%) sendo eles mãos frias, mudança de 

cor dos dedos e que ficam brancos ou azuis à exposição ao frio. Estes são 

critérios utilizados pelo consenso mundial para identificação subjetiva do FR.   

4.2.2 Características da população quanto ao FR  

Entre a população sem diagnóstico de FR, formaram-se dois 

subgrupos sendo eles com menos de três sintomas e com três sintomas 

estabelecidos de acordo com o consenso mundial. 

Dedos frios 

Mudança de cor 
nos dedos 

Nenhum 
sintoma 

Dedos brancos 
ou azuis 

Dedos brancos 
ou azuis 

Dedos frios 

Mudança de 
cor nos dedos 

Nenhum 
sintoma 
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A apresentação dos sintomas relatados entre os indivíduos não 

diagnosticados, diagnosticados com FR primário e secundário estão dispostos 

na tabela 5. 

Tabela 5 - Sintomas relatados pelos voluntários em comparação de grupos não diagnosticados, 

com FR primário e secundário. Sintomas indicados no consenso mundial para o FR.  

 
 

 
Sintomas 

 
 

Não diagnosticados 

FR1 (n = 14) FR2 (n = 12) 

Menos que 3 sintomas  

(n = 161) 
3 Sintomas (n = 96) 

n % N % n % n % 

Dedos frios 61 37,9 96 100 14 100 12 100 

Mudança de cor 45 28 96 100 14 100 12 100 

Brancos ou azuis 27 16,8 96 100 14 100 12 100 

Mudança em uma mão 3 1,9 5 5,2 0 0 0 0 

Dedos amortecidos 48 29,8 72 75 13 92,9 12 100 

Lábios arroxeados 28 14,3 27 28,1 7 50 7 58,33 

      Fonte: A autora, 2017.  

 

A partir dos resultados dos sintomas, estabeleceu-se também uma 

categorização com a distribuição por frequência da quantidade de sintomas 

relatados. Estes dados estão apresentados na tabela 6 e apontam o maior 

número de sintomas nos indivíduos com FR secundário.  

 

Tabela 6 - Score comparativo entre indivíduos sem diagnóstico de FR e diagnosticados na sua 
forma primária e secundária. 

 
Sintomas 

Não diagnosticados 

FR1 (n = 14) FR2 (n = 12) 
Menos que 3 

sintomas  (n = 161) 
3 Sintomas 

(n = 96) 

n % n % N % N % 

0 58 36 0 0 0 0 0 0 

1 36 22,4 0 0 0 0 0 0 

2 37 23 0 0 0 0 0 0 

3 23 14,3 18 18,8 1 7,1 0 0 

4 7 4,3 52 54,2 6 42,9 5 41,67 

5 0 0 26 27 7 50 7 58,33 

       Fonte: A autora, 2017.  
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Entre os não diagnosticados, porém com os três sintomas relacionados 

ao consenso mundial, existem relatos de indivíduos com três (18,8%), quatro 

(54,2%) e cinco (27,1%) sintomas. Em soma, tem-se 96 indivíduos 

sintomáticos, porém, sem diagnóstico clínico de alteração térmica em 

extremidades.  

 

4.3 APRESENTAÇÃO DA IMAGEM TÉRMICA COM RELAÇÃO AO 

DIAGNÓSTICO 

 

4.3.1 Características da população  

 

Não há significância estatística entre homens e mulheres na 

temperatura pré-estresse ao frio em nenhum dos dedos (APÊNDICE C). 

Entretanto, o comportamento muda nas temperaturas imediatamente 

após 60 segundos de imersão em água a 10°C, quando há significância em 

todos os valores, exceto da palma da mão direita. As mãos dos homens 

apresentaram maior temperatura em relação às mulheres em todos os dedos e 

palmas. Não há valores estatisticamente significantes para demais 

temperaturas em processo de reaquecimento entre homens e mulheres não 

diagnosticados (APÊNDICE C). 

No que se refere à Diferença Distal Dorsal (DDD), há valores 

significativos em gradientes de temperatura em diferentes dedos e diferentes 

tempos, e um comportamento padrão não pode ser estabelecido (APÊNDICE 

D).  

A significância estatística pré-estresse ao frio está na DDD5, ou seja, 

do quinto dedo com p=0,033. Imediatamente após o estresse ao frio, todos os 

valores de p foram significativos para ambas às mãos (APÊNDICE D). 

 Resultados similares foram verificados aos cinco minutos, onde todos 

os dedos apresentaram valores de p significativos entre os gêneros, onde 

homens permaneceram com valores de temperatura superior às mulheres 

(APÊNDICE D). 



52 
 

Aos dez minutos os valores de p apresentam significância estatística 

entre os gêneros em DDD3 à direita e em DDD2 (p = 0,043) e DDD3 à 

esquerda (p=0,038). Aos 15 minutos, os valores foram significativos em DDD 4 

à direita (p=0,038) e DDD 2 à esquerda (p=0,047). E finalmente aos 20 

minutos, a significância estatística está presente na DDD3 (p=0,036) à 

esquerda (APÊNDICE D). 

 

4.3.2 Diferenças entre não diagnosticados, FR primário e secundário  

 

Os 14 voluntários com diagnóstico de FR primário mostraram 

comportamento simétrico após estresse ao frio, com a permanência de baixas 

temperaturas durante o reaquecimento mesmo depois de decorridos 20 

minutos de acompanhamento ao se comparar aos não diagnosticados. 

Entretanto, três voluntários com idade acima de 40 anos apresentaram padrão 

de reaquecimento compatível com o comportamento térmico de indivíduos não 

diagnosticados ao final do teste de estresse ao frio (APÊNDICE G). Este 

comportamento parece estar relacionado com melhora do quadro de FR 

primário com resolução dos sintomas em um terço dos casos. 

 Todos os voluntários com diagnóstico de FR secundário são do gênero 

feminino, diagnosticados com esclerose sistêmica como doença autoimune de 

base e fazem tratamento para esclerose sistêmica e FR, sendo acompanhados 

por reumatologista de um Hospital de referência. O padrão das imagens pós-

estresse ao frio é assimétrico em nove voluntários. Quatro voluntários 

apresentaram padrão assimétrico bem definido. Cinco apresentaram 

comportamento assimétrico, porém em baixas temperaturas. Três indivíduos 

apresentaram comportamento simétrico durante todo o processo de 

reaquecimento.  

Na Figura 18 se observa comportamento térmico de voluntário não 

diagnosticado, sem sintomas relatados nas respostas referidas na anamnese e 

com reaquecimento gerando temperatura distal maior que do metacarpo no 

período de dez minutos após estresse ao frio. A figura 19 é de um voluntário 
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com diagnóstico de FR primário e por último, a figura 20 retrata a imagem de 

indivíduo com diagnóstico de FR secundário. 

(A) (B)

(C) (D)

(E) (F)

 

Figura 18 - Comportamento de reaquecimento das mãos de voluntário masculino sem 
diagnóstico de FR. Os padrões das mãos direita e esquerda estão apresentados na seguinte 
sequência (A) pré-estresse ao frio; (B) imediatamente após estresse ao frio; (C) decorrid os 

cinco minutos; (D) após dez minutos; (E) após 15 minutos de reaquecimento e (F) 20 minutos 
com finalização do teste.  

Fonte: Acervo próprio, 2017.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) (B)

(C) (D)

(E) (F)

 

Figura 19 - Comportamento de reaquecimento das mãos de voluntário masculino com 

diagnóstico de FR primário. Os padrões das mãos direita e esquerda estão apresentados na 
seguinte sequência (A) pré-estresse ao frio; (B) imediatamente após estresse ao frio; (C) 
decorridos cinco minutos; (D) após dez minutos; (E) após 15 minutos de reaquecimento e (F) 

20 minutos com finalização do teste.  

Fonte: Acervo próprio, 2017.  
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(A) (B)

(C) (D)

(E) (F)

Figura 20 – Comportamento de reaquecimento das mãos de voluntário feminino diagnosticado 

com FR secundário. Os padrões das mãos direita e esquerda estão apresentados na seguinte 

sequência (A) pré-estresse ao frio; (B) imediatamente após estresse ao frio; (C) decorridos 

cinco minutos; (D) após dez minutos; (E) após 15 minutos de reaquecimento e (F) 20 minutos 

com finalização do teste.  

Fonte: Acervo próprio, 2017.  

 
Na relação de significância estatística da temperatura absoluta entre 

indivíduos com menos de dois sintomas com os que apresentam os três 

sintomas indicados pelo consenso mundial, os valores de p são significativos 

para os tempos pré-teste e todos os tempos de reaquecimento com exceção do 

tempo zero, que é a medida de temperatura imediatamente depois da 

exposição ao frio (APÊNDICE E). 

Quanto a DDD, os valores para temperatura pré-teste foram 

significativos para todos os dedos com exceção do quinto dedo à direita e 

esquerda (APÊNDICE F). Ao tempo zero e aos cinco minutos de 

reaquecimento não houve significância estatística (APÊNDICE F). 

Aos dez minutos, a DDD1, ou seja, o gradiente térmico entre o polegar 

e metacarpo apresentou significância estatística (p=0,033). Comportamento 

que se repetiu aos 15 minutos (p=0,045). Aos vinte minutos os valores de p são 

significativos na DDD1 (p=0,016) e DDD2 (0,036) à direita, e na DDD1 (0,019) 

à esquerda (APÊNDICE F). 
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Em se tratando da comparação entre os indivíduos não diagnosticados e 

aqueles com diagnóstico de FR primário, resultados são apresentados levando 

em consideração que o dedo 1 é o polegar; o dedo 2 representa o indicador; o 

dedo 3 se refere ao dedo médio; o dedo 4 é o mesmo que anelar e dedo 5 é o 

dedo mínimo. 

Após o estresse ao frio, os valores de significância estatística estiveram 

em presentes em todos os dedos à direita. À esquerda os valores de p são 

significativos para o metacarpo e demais dedos, com exceção do quarto dedo 

(APÊNDICE E). 

Aos quinze e vinte minutos os valores de significância estatística estão 

presentes em todos os dedos (APÊNDICE E). 

A significância estatística nas temperaturas absolutas entre os não 

diagnosticados e os indivíduos que apresentam diagnóstico de FR secundário 

está presente no quarto dedo da mão direita com valor de p=0,032. 

Imediatamente após o estresse ao frio, não houve significância estatística para 

os valores de p. Aos dez minutos o quarto dedo apresenta p=0,007 e o quinto 

de 0,015 à direita. Já à esquerda, os valores de significância estatística estão 

presentes dedo 2 (p=0,028); dedo 3 (p=0,020); dedo 4 (p=0,014) e dedo 5 

(p=0,012) (APÊNDICE E). 

Ainda comparando a significância estatística entre os indivíduos não 

diagnosticados com FR e os com diagnóstico de FR secundário, aos 15 

minutos de reaquecimento, os valores de p encontram-se entre 0,000 e 0,037 

excluindo-se o metacarpo de ambas as mãos e o dedo 1 à direita (APÊNDICE 

E). 

As temperaturas absolutas ficam mais baixas em FR secundário, quando 

comparado aos valores térmicos dos diagnosticados com FR primário, nos 

dedos 2, 3, 4, e 5 em ambas as mãos aos 15 e 20 minutos de reaquecimento. 

Apesar de mais baixas, não foram encontradas diferenças significativas entre 

os grupos (APÊNDICE E). 

Análises adicionais entre indivíduos não diagnosticados (com e sem 

sintomas) e os com diagnóstico podem ser visualizados no apêndice F.  
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Os indivíduos não diagnosticados apresentam-se em dois grupos. Os 

voluntários diagnosticados, sejam com FR primário ou secundário, apresentam 

permanência de temperaturas baixas em extremidades distais, após 15 

minutos do estresse ao frio. Os indivíduos não diagnosticados, que aquecem 

antes de 15 minutos, apresentam padrão simétrico bilateral de reaquecimento. 

Os indivíduos com o FR primário apresentaram padrão simétrico bilateral de 

não aquecimento e os indivíduos com o FR secundário tem tendência maior 

para assimetria de reaquecimento. 

 

4.4 ANÁLISE DA TEMPERATURA ABSOLUTA E DDD NO DOMÍNIO DO 

TEMPO  

 

Por fim, foi desenvolvida uma análise através de histograma e curva 

Gaussiana para temperatura absoluta e DDD para comparação entre os 

métodos e entre os dedos na busca do melhor padrão de análise. 

Com o passar do tempo, alguns dedos revelam uma separação entre 

dois grupos distintos (Figura 21 para temperatura absoluta e Figura 22 para 

DDD). 

 

Figura 21 - Histograma com normalização da densidade de probabilidade da temperatura para 

cada dedo e palma da mão para cada instante de tempo.  

Fonte: A autora, 2017.  
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O histograma de cada dedo e o instante da temperatura absoluta revelou 

a dinâmica térmica após o estresse ao frio. A palma da mão exibiu um 

comportamento mais invariante para qualquer instante, bem como todos os 

outros dedos aos cinco minutos pós-estresse ao frio. 

 

Figura 22 - Histograma com normalização da densidade de probabilidade para cada dedo e 
metacarpo de acordo com a DDD. 

Fonte: A autora, 2017.  

 

A maior variação é observada para a temperatura absoluta do 4º dedo 

(anelar) aos 15 minutos, o que é verdadeiro quando somente a DDD é 

considerada. O parâmetro de qualidade χ2 está relacionado com a proximidade 

de cada histograma com o modelo. Para a temperatura absoluta, a palma 

revela valores menores, o que é esperado, observando seu comportamento 

invariante. O parâmetro DDD não apresenta um comportamento consistente 

(APENDICE G). Dessa forma, se passou a utilizar apenas a temperatura 

absoluta a partir deste resultado para a análise dos dados. 

Para analisar o comportamento dinâmico da população, o modelo 

ajustado é plotado ao longo  do processo de reaquecimento na Figura 23. O 

parâmetro de a uste χ2 e os coeficientes de correlação de Spearman são 

determinados para cada curva. Cada média de grupo e desvio padrão através 

do tempo demonstram a separação, que é mais acentuada no primeiro 
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momento, ou seja, nos primeiros 5 minutos. A diferença entre cada média é 

realçada no mesmo gráfico. 

 
 

Figura 23 - Mistura Gaussiana. Representação gráfica do modelo e parâmetros de qualidade 

de ajuste para a (a) temperatura absoluta dos dedos anelar e indicador.  

Fonte: A autora, 2017.  

 

 

O modelo final e seus coeficientes para temperatura aos 15 minutos de 

reaquecimento são representados na Figura 24 para temperatura absoluta. O 

modelo gaussiano foi subdividido em grupos, delimitado pelo desvio padrão e 

limites médios.  

Nesta figura foram acrescentadas marcações com os posicionamentos 

dos voluntários com FR primário em preto, FR secundário em vermelho e um 

individuo com Acrocianose em verde. 

Entre os voluntários com FR primário, dois aparecem na faixa de 

aquecimento de 30,5°C (graus centígrados) e um em 27,2°C. São eles um 

homem e duas mulheres com idade entre 47 a 60 anos (Apêndice H). Para os 

voluntários com FR secundário, a maior temperatura alcançada foi de 28,9ºC 

aos 20 minutos em mulher com idade de 67,5 anos (APÊNDICE I). 

 Os demais voluntários diagnosticados com FR primário e secundário 

apresentam-se na faixa térmica mais baixa, entre 18°C a 27,2°C (graus 

centígrados) no FR primário, inclusive o voluntário com Acrocianose, destacado 

em verde na curva Gaussiana. Os indivíduos com FR secundário à esclerose 

sistêmica estiveram com temperaturas entre 16,2°C a 23,9°C (APÊNDICE I).  
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Figura 24 - Representação gráfica do Modelo da Mistura Gaussiana e seus coeficientes para 
temperatura absoluta para o dedo anelar aos 15 minutos.  

Fonte: A autora, 2017.  

 

A representação gráfica do modelo Gaussiana para o dedo indicador, 

considerado o dedo mais frio, aos 15 minutos está apresentada na Figura 25 

para temperatura absoluta. Permanecem as marcações dos indivíduos com FR 

primário, secundário e com Acrocianose para identificação da faixa de 

temperatura. 

 
Figura 25 - Representação gráfica do Modelo da Mistura Gaussiana e seus coeficientes para 

temperatura absoluta para o dedo indicador aos 15 minutos.  

Fonte: Autoria própria, 2017.  

 

 

  FR primário 

   FR secundário  

   Acrocianose 

  FR primário 

   FR secundário  

   Acrocianose 
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Os gráficos com curvas Gaussianas com temperatura absoluta aos 20 

minutos estão apresentadas no APÊNDICE J para o 4º dedo e para o 2º dedo 

no APÊNDICE K. 

  A variância da temperatura absoluta dos participantes do estudo é 

maior do que a DDD, o que mostra que para finalidade de classificação esse 

parâmetro parece ser mais adequado.  

Nestes participantes da pesquisa, o dedo anelar apresenta maior 

variância, sendo a temperatura absoluta mais adequada para a análise térmica. 

Associada a esta característica, haverá um valor de corte para a amostra de 

indivíduos com FR primário entre 18°C a 24,4°C (APÊNDICE H) e um valor de 

corte é apresentado nos voluntários com diagnóstico de FR secundário entre  

16,2°C a 23,9°C (APÊNDICE I). Estes valores, associados aos resultados das 

curvas Gaussianas, apresentam que na amostra uti lizada nesta pesquisa, não 

está estabelecida a distinção térmica entre o FR primário e secundário. Porém, 

há a separação no grupo de não diagnosticados entre quem apresenta 

reaquecimento tardio, dos indivíduos que aquecem antes de 15 minutos. Desta 

forma é possível a classificação por parâmetros térmicos e de tempo.  

 

4.5 DISTRIBUIÇÃO EM SCORE DOS SINTOMAS DE ACORDO COM O 

CONSENSO MUNDIAL PARA O FR 

 

Os voluntários não diagnosticados foram distribuídos em score 

conforme o consenso mundial quanto aos seus sintomas.  

Houve separabilidade dos grupos de não diagnosticados quando 

aplicada a média e desvio padrão (APÊNDICE E), porém, de acordo com as 

figuras apresentadas a seguir, o consenso parece não possuir sensibilidade 

suficiente para identificar os indivíduos com FR.  

As distribuições dos scores nas curvas Gaussianas, nas temperaturas 

absolutas do dedo anelar aos 15 minutos, estão apresentadas na Figura 26 e 

demonstram que os participantes que relatam sentir três ou mais sintomas, e 

que de acordo com o consenso, deveriam ser diagnosticados com FR, por 

vezes não possuem o comportamento térmico esperado. Por exemplo, quando 
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considerado o dedo anelar aos 15 minutos, somente 66% dos participantes 

realmente se encontram na primeira curva. Situação, um pouco melhor foi 

encontrada quando foi analisado o dedo indicador aos 15 minutos, apresentado 

na Figura 27, onde 68% dos participantes estão posicionados na primeira 

curva. 

 No entanto, quando se considera os participantes com menos de três 

sintomas, o esperado seria que todos apresentassem reaquecimento acima de 

25°C aos 15 minutos. No entanto, em ambos os dedos, existem 55% dos 

indivíduos na primeira curva e 45% na segunda. 

Estes dados apontam os valores térmicos como parâmetros mais 

efetivos para a separabilidade entre os grupos em relação ao consenso 

mundial.  

 

Figura 26 Apresentação do score da temperatura absoluta aos 15 minutos de reaquecimento 

do dedo anelar.  

Fonte: A autora, 2017.  

 

A Figura 27 apresenta a temperatura absoluta do dedo indicador aos 

15 minutos de reaquecimento com as distribuições de frequência apontando 

também para a pouca sensibilidade das questões subjetivas do consenso. 
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Figura 27 - Curvas Gaussianas da temperatura absoluta do score do dedo indicador aos 15 
minutos de reaquecimento.  

Fonte: A autora, 2017.  
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 5 DISCUSSÃO 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO QUANTO AO CONSENSO 

MUNDIAL PARA O FR 

 

Entre os dados não categóricos desta pesquisa, abordou-se 

informações sobre a percepção do voluntário em sinais e sintomas do FR. 

Entre estas questões, três pontos em específico foram identificados: a) 

coloração dos dedos; b) mudança de cor na exposição ao frio; c) se os dedos 

são sensíveis ao frio. Estes questões tiveram como fonte o “International 

Consensus Criteria for the Diagnosis of Raynaud’s Phenomenon”. Este 

consenso descreve a presença de FR quando há uma resposta positiva para 

as três questões. Foi desenvolvido por 12 especialistas de nove universidades 

para padronização das questões referentes ao FR (MAVERAKIS et al., 2014).  

As perguntas apresentadas no consenso auxiliam na confirmação do 

diagnóstico de indivíduos com sintomas mais frequentes em relação a aspectos 

de coloração e diminuição de temperatura nas mãos. Porém, como os sintomas 

se apresentam na forma de episódios, com interferência do clima e de uma 

maneira sazonal, nem sempre são tão evidentes (PAULING, 2013).  

 No estudo em questão, a utilização do questionário foi sensível em 

todos os casos para o grupo de indivíduos com o diagnóstico prévio para FR. 

Entre o grupo sem diagnóstico, entretanto, 37% também responderam 

positivamente às três questões. 

Na associação entre os indivíduos classificados com o FR, de acordo 

com o consenso e as análises térmicas, apenas 66% deste grupo 

potencialmente com FR, estariam realmente apresentando suas características 

térmicas (de tempo prolongado no reaquecimento). Fato que remete as 

seguintes questões: a) entre os indivíduos não diagnosticados, alguns 

apresentam percepção errônea de sua sensibilidade ao frio; b) as informações 

do questionário necessitam de confirmação afirmativa de baixa temperatura e 

tempo prolongado de reaquecimento para que sejam validadas. 
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Para os indivíduos que foram classificados sem o FR através das 

questões do consenso entre os não diagnosticados, 55% apresentaram 

caracteristicas térmicas compatíveis com o FR, ou seja, reaquecimento tardio. 

Assim, entre os 161 voluntários que não apresentam sintomas, 

aproximadamente 88 tem respostas ao frio compatíveis com os diagnosticados 

com o FR e não tem a percepção deste comportamento. 

Esta informação gera a preocupação relativa às pessoas 

potencialmente expostas ao FR, que consideram este aspecto normal, mas que 

podem estar sujeitas à doenças coronarianas ou autoimunes não tratadas 

(KASPER et al., 2017; NIETERT et al., 2015).  

Em soma, uma ampla pesquisa foi conduzida com 830 pacientes, 

avaliados entre os anos de 1987 e 1989 e acompanhados até sua morte. No 

estudo, os autores destacam que o FR pode ser um sinal ou precursor de 

doença vascular não diagnosticada, podendo estar associada a um aumento 

de 1,6 vezes no risco associado a morte relacionada a doença cardiovascular 

(NIETERT et al., 2015). O FR também é sintoma de apresentação em doenças 

auto imunes, como no caso da Esclerose Sistêmica, surgindo alguns anos 

antes de outros sintomas como dores articulares (KASPER et al., 2017). Assim, 

o  diagnóstico precoce é fundamental para um bom prognóstico. 

Um estudo de revisão sistemática envolvendo 33 pesquisas e mais de 

30 mil participantes reportou que a prevalência do FR está na ordem de 2,1-

15,8% em mulheres e 0,8-6,5% para homens (GARNER et al., 2015).  

Na presente pesquisa a prevalência foi de 36,96%. A utilização apenas 

do consenso corresponderia a uma incidência de 33,75% para homens e 

38,98% para mulheres na população não diagnosticada com o FR.  

Apesar da existência do consenso como uma ferramental útil na 

detecção do FR, autores sugerem a utilização de técnicas complementares 

através de capilaroscopia, laser Doppler e termografia para confirmação do 

diagnóstico (HUGHES, HERRICK, 2016).  

Esta afirmação corrobora com os dados desta pesquisa, tendo em vista 

que o cruzamento das informações alcançadas no consenso mundial, não 

foram correlatas com as análises térmicas. Obteve-se pessoas com as três 

questões que remetem ao diagnóstico de FR com taxas de reaquecimento 
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adequadas e outras que responderam negativamente às questões do 

consenso, porém, com baixas temperaturas térmicas e de forma prolongada.  

Pauling (2013) defende a ideia de que a vasoconstrição é relevante em 

se tratando da termorregulação e faz citação em seu estudo  das conclusões 

do médico Jonathan Hutchinson, que afirma que “somos todos su eitos ao 

fenômeno de Raynaud em maior ou menor grau” (EDWARDS, PORTER, 1990; 

PAULING, 2013).  

Esta informação pode explicar o fato que entre a população geral não 

diagnosticada nesse estudo, apenas 70 participantes (27,2%) são 

assintomáticos, ou seja não apresentam nenhuma característica relacionada ao 

FR. Em contrapartida, 96 (37,3%), mesmo sem diagnóstico clínico, relatam a 

presença dos três sintomas que os caracterizariam como FR primário. Esse 

fato reforça a necessidade da utilização de tecnologias auxiliares ao consenso 

clínico para um correto diagnóstico de FR para afastar a possibilidade de 

resultados falsos positivos dos falsos negativos.  

 

5.2  APRESENTAÇÃO DOS ASPECTOS GERAIS DO FR 

 

Estudos que tratam da discriminação entre o FR primário e secundário, e 

a população não diagnosticada são escassos. Já, estudos comparativos são 

mais comuns quando o grupo controle já está bem estabelecido (PAULING et 

al., 2011; VASTA et al., 2014).  

Em se tratando das imagens térmicas geradas  a partir dos voluntários 

que não aquecem aos 15 minutos de estresse ao frio e são diagnosticados 

como FR primário, estes apresentaram características de simetria, em todos os 

dedos das duas mãos. Neste sentido, as imagens térmicas desta pesquisa 

revelaram simetria em todos os voluntários com o FR primário, concordando 

com outros estudos (KAYSER, CORRÊA, ANDRADE, 2009; RODRIGUEZ-

CRIOLLO, JARAMILLO-ARROYAVE, 2014; VILELLA, AZNAR, JULIÀ, 2009).  

Em oposição, entre as imagens obtidas neste estudo pelos indivíduos 

diagnosticados com o FR secundário, 75% apresentaram assimetria e 25% 

apresentaram comprometimento bilateral simétrico quando o esperado seria 
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que todos os voluntários apresentassem imagens assimétricas.(RODRIGUEZ-

CRIOLLO, JARAMILLO-ARROYAVE, 2014). 

Assim, este comportamento não esperado pode ter ocorrido devido os 

participantes: a) estarem com resposta favorável ao tratamento 

medicamentoso; b) estarem em fase inicial da manifestação da doença auto 

imune ou por erro diagnóstico.  

A melhora do quadro por medicação é apresentada em um estudo 

desenvolvido no Japão para verificar a eficácia dos medicamentos inibidores da 

fosfodiesterase-5. A temperatura da extremidade distal dos dedos foi medida 

por termografia e as temperaturas aumentaram após o período dos testes 

revelando que as medicações se mostraram seguras e eficientes no tratamento 

do FR (KAMATA, MINOTA, 2014).  

Alguns autores utilizam a DDD como parâmetro empregado nos seus 

estudos sobre o FR. No entanto, não está estabelecido um consenso sobre 

qual gradiente negativo após estresse ao frio será usado. Ou mesmo, qual o 

valor deste gradiente. Alguns pesquisadores apontam que -1°C é suficiente 

para diagnosticar o FR (ALLEN, YOUNG, GRIFFITHS, 2014; AMMER, 2010; 

HORIKOSHI et al., 2016; PAULING et al., 2011).  

Ammer (2010) aponta que a assimetria nas imagens térmicas pode 

revelar o FR secundário. Outros pesquisadores compartilham desta afirmação, 

onde destaca-se que a discrepância nos dedos é um bom parâmetro para 

examinar o distúrbio periférico em pacientes com FR secundário (HORIKOSHI 

et al., 2016; KOLESOV, 2015).  

Quanto ao FR secundário por Esclerose Sistêmica, este pode se 

apresentar de maneira diferente em cada dedo de cada mão. Para alguns 

autores, este aspecto se apresenta em virtude da distribuição não homogênea 

dos tecidos vasculares e tecido fibroso advindo da doença autoimune com 

alterações das trocas de calor  (ISMAIL et al., 2014).   

Outros autores apresentam valores de corte em que deve se suspeitar 

de FR quando a diferença entre a extremidade dos dedos e o metacarpo  for  

≥-3°C. E introduzem um novo conceito, que chamam de “dedos gelados” no 

intervalo térmico entre -1°C a -3°C. (CHLEBICKA et al., 2013; SCOLNIK et al., 

2012).  
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Nesse sentido cabe destacar que a temperatura corporal parece 

apresentar valores internos constantes, dentro de ±0,6°C, mesmo havendo 

grande variabilidade da temperatura ambiente (GUYTON, HALL, 2011).  

Além disso, a região das mãos apresenta característica 

termorreguladora, sendo considerada zona termoneutra que no ser humano 

descansado e vestido apresenta temperaturas entre 26°C a 36°C sendo um 

pouco mais baixa em relação à temperatura central (WALLØE, 2016).  

Na região das mãos, existem anastomoses arteriovenulares, formadas 

por glomos, com vasos abundantes em musculatura lisa, bastante ramificada e 

enovelada. Dessa maneira, o sangue flui diretamente das arteríolas para as 

vênulas, não passando pelos capilares. Quando a temperatura cai, o glomo se 

contrai e a temperatura baixa, para menor perda de calor (VANPUTTE et 

al.,2016). 

Estas considerações trazem questões relativas à necessidade de maior 

compreensão sobre a vascularização da região dos metacarpos e distal dos 

dedos pela diferença estrutural dos vasos, o que remete ao estudo do 

comportamento térmico entre as falanges distais como parâmetros de 

comparação. 

O registro da temperatura absoluta é uma forma de análise que já 

acontece na capilaroscopia, onde apenas o leito ungueal é analisado para 

identificação da alteração dos capilares, presente no FR secundário (GARRA et 

al., 2012; GUTIÉRREZ, PÉREZ, 2013; SOUZA, KAYSER, 2015). 

Desta forma, no caso da análise por temperatura absoluta, esta 

dificuldade parece ser amenizada porque as temperaturas térmicas são 

comparadas em regiões de composição vascular semelhante, ou seja, região 

distal dos dedos, sem a necessidade de cálculo de gradiente térmico realizado 

na DDD.  

Contrapondo este ponto de vista, apresenta-se um estudo, utilizando a 

diferença distal dorsal (DDD), onde ambas as mãos foram avaliadas, nos 

tempos de zero, três, cinco, 10, 15, 20 e 30'. O estudo foi conduzido com 56 

participantes, sendo 31 pacientes e 25 do grupo controle. Os voluntários 

diagnosticados com FR estiveram com DDD sempre negativa, sendo que 

muitos não recuperaram a temperatura mesmo após 30 minutos de teste. Em 
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contrapartida, para o grupo controle a DDD média foi positiva. Os pacientes de 

FR secundário a esclerose sistêmica, tiveram taxa de recuperação menor e 

mais prolongada em relação aos pacientes com FR primário. Para os autores, 

a DDD foi um parâmetro termográfico útil para avaliar a circulação periférica em 

pacientes com fenômeno de Raynaud (HORIKOSHI et al., 2016).  

A falta de consenso sobre o protocolo termográfico para utilização 

clínica é sugerida em uma tese desenvolvida por Pauling (2013)  em Hospital 

em Bath, Reino Unido, no estudo sobre a Esclerose Sistêmica apresentando a 

manifestação vascular como aspecto inicial da doença. Esta tese teve como 

objetivo avaliar a função plaquetária e explorar os efeitos microvasculares 

biológicos e periféricos da terapia anti-plaquetária direcionada no FR primário e 

na Esclerose Sistêmica. O estudo apresenta para mensuração objetiva, 

exames complementares como a capilaroscopia, termografia e laser Doppler. 

Uma das limitações destacadas pelo autor foi a falta de instrumentos de 

resultados objetivos validados para a avaliação da função vascular digital. 

Assim, como demonstrado, mesmo sendo aplicada com mais 

frequência, a DDD não apresenta valor específico de corte, pois vários estudos, 

utilizam DDD diferentes para indicar o diagnóstico do FR (CHLEBICKA et al., 

2013; PAULING et al., 2011; SCOLNIK et al., 2012).  

 

5.3 ANÁLISE DAS CARACTÉRISTICAS TÉRMICAS ENTRE OS DEDOS 

 

A análise dedo a dedo desenvolvida nesta pesquisa revelou o dedo 

anelar na temperatura absoluta com maior variabilidade e o indicador como 

dedo mais frio. Além disso, mesmo não havendo parâmetros térmicos que 

definam o FR primário do FR secundário, parece que acompanhar visualmente 

as imagens térmicas no processo de reaquecimento pode ser útil para verificar 

diferenças nestes grupos. Em soma, a partir da utilização das imagens 

térmicas, foi possível estabelecer um valor de corte nesta pesquisa de 25°C de 

reaquecimento aos 15 minutos de tempo de após estresse ao frio. Esse ponto 

permite a distinção de um grupo de pacientes com característica de 

reaquecimento adequado com um grupo tardio.   
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As colorações, características do FR, aparecem de acordo com o 

reaquecimento afetando principalmente os dedos indicador, médio e anular. 

Raramente o polegar (GUTIÉRREZ, PÉREZ, 2013; PAULING et al., 2011; 

RODRIGUEZ-CRIOLLO, JARAMILLO-ARROYAVE, 2014; VILELLA, AZNAR, 

JULIÀ, 2009). Esses apontamentos corroboram com os encontrados nesse 

estudo, onde o dedo anelar e médio apresentaram maior sensibilidade térmica 

e o dedo indicador se caracteriza como dedo mais frio. 

Neste sentido, nas análises em temperatura absoluta e DDD, o polegar 

à direita não apresentou significância estatística, mostrando concordância com 

os dados apresentados outros pesquisadores que apresentam que o polegar 

parece ser poupado no FR (ALLEN, YOUNG, GRIFFITHS, 2014; LIM et al., 

2014; PAULING et al., 2013). Nesta mesma direção, Pauling (2013) e Ammer 

(2010) reforçam que as análises nos polegares são pouco relevantes, podendo 

ser excluídos como é feito também na capilaroscopia.  

Este aspecto pode estar fundamentado no fato de que o principal 

suprimento sanguíneo do polegar venha da artéria radial pelo ramo chamado 

artéria principal do polegar e finalmente artérias digitais palmares próprias 

(NETTER, 2015; SOBOTTA, 2013; GRAY, 2013). Sendo assim, o polegar 

apresenta características específicas de suprimento sanguíneo, podendo por 

isso ser poupado do FR. 

Quanto ao dedo indicador, este possui um ramo emergindo da artéria 

radial em sua região lateral (NETTER, 2015), porém, na margem medial a 

irrigação ocorre através do arco palmar superficial o que pode responder ao 

seu comportamento térmico.  

Já os dedos médio, anelar e mínino, são irrigados através do arco 

palmar superficial que é comum ao indicador (SOBOTTA, 2013). 

As artérias metacarpais palmares e perfurantes, originadas do arco 

palmar profundo, fazem anastomoses com as artérias digitais (GRAY, 2013). 

Este processo de anastomoses, também conhecido como arteriolovenular, 

formam os glomos compostos principalmente por musculatura lisa que se 

contrairá à baixas temperaturas resultando em menor perda de calor. O inverso 

é verdadeiro e quando a temperatura aumenta, onde o glomo se dilata para 
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gerar um maior fluxo sanguíneo,  quando haverá maior perda de calor. Este 

processo é descrito como termorregulação (VANPUTTE et al., 2016). 

 

5.4 ANÁLISE TÉRMICA NO DOMÍNIO DO TEMPO 

 

As imagens apresentadas pela câmera termografica apontaram 

distinção entre indivíduos que reaquecem antes de 15 minutos de estresse ao 

frio e entre aqueles que permanecem com baixa temperatura mesmo após 15 

minutos de acompanhamento de reaquecimento. 

Um outro protocolo utilizou a imersão das mãos por 10 segundos a 

10°C em 56 indivíduos (31 com FR). Os autores capturaram imagens 

termográficas após  zero, três, cinco, 10, 15, 20 e 30 minutos e calcularam a 

DDD em todos os dedos. Os autores apontaram que a diferença na 

recuperação da temperatura em pacientes com FR em comparação ao grupo 

controle se acentua a partir do 5º minuto (HORIKOSHI et al., 2016). Essa 

diferença no tempo de recuperação pode ter ocorrido pela diferença no tempo 

de exposição ao estresse ao frio em cada pesquisa.Na presente pesquisa, o 

tempo de imersão em água fria foi maior, ou seja, foram 60 segundos e não 

dez. Esta diferença de tempo de imersão pode ter gerado a diferença de 

recuperação nas comparação entre os estudos em decorrência de um maior 

período de vasoconstrição. 

Pauling (2011) propôs aclimatação a 23°C por 15 minutos. O estresse 

ao frio utilizado foi de temperatura da água a 20°C por 60 segundos. Porém, o 

autor refere que esta temperatura com o objetivo de gerar estresse ao frio foi 

alta para o estudo. Assim, o autor propõe que novos testes sejam feitos a 

temperaturas menores e considera que o estresse ao frio acima de 20°C seria 

um estímulo demasiadamente suave, podendo não gerar vasoconstrição. 

Complementando suas pesquisas, o autor descreve ainda em sua tese 

que trata do FR na esclerose Sistêmica, que temperaturas entre 10 e 13°C 

poderiam levar a vasodilatação reflexa surgindo vermelhidão após 5 a 10 

minutos de exposição ao frio em indivíduos normais (PAULING, 2013). 

Entretanto, este processo não foi suficiente para explicar a resposta 

apresentada por todos os indivíduos testados. 
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Estudos aplicam diversos tempos de reaquecimento no processo 

esperado, porém não há um consenso. Alguns autores defendem que o tempo 

de dez minutos seria suficiente para acompanhar o  reaquecimento das mãos 

(CAPPELLA et al., 2015; HORIKOSHI et al., 2016; KOLESOV, 2015; SCOLNIK 

et al., 2012). Outros afirmam que o tempo de reaquecimento deveria ser  

estabelecido em 15 minutos para identificar os indivíduos saudáveis (ALLEN, 

YOUNG, GRIFFITHS, 2014; CHLEBICKA et al., 2013). 

Na análise individual, neste estudo, verificou-se que um participante 

com diagnóstico de FR primário, apresentou temperatura de 30°C aos 15 e 20 

minutos. Este caso poderia estar relacionado com a melhora natural do quadro 

apresentado em um terço dos diagnosticados com FR primário (RODRIGUEZ-

CRIOLLO, JARAMILLO-ARROYAVE, 2014). 

Um estudo desenvolvido para diagnóstico diferencial do FR no domínio 

do tempo, utilizou água à 10°C por dois minutos de imersão, comparando 

indivíduos saudáveis (18), com FR primário (20) e secundário por Esclerose 

Sistêmica (28). Os autores aplicaram as análises das curvas de reaquecimento 

a partir ROI’s da região periungueal, ou se a, na região da falange distal dos 

dedos. Eles conseguiram discriminar em 100%, os indivíduos saudáveis dos 

com FR. No entanto, não foram capazes de estabelecer distinção entre FR 

primário e secundário (ISMAIL et al., 2014).  

Os parâmetros de resposta baseados na análise das curvas de 

reaquecimento do domínio do tempo utilizados por Ismail et al. (2014), 

fornecem uma descrição efetiva das diferenças funcionais entre os pacientes e 

controles saudáveis na análise de reaquecimento dos dedos. Desta forma, os 

autores relataram ter obtido respostas seguras o suficiente para constatar um 

diagnóstico de FR com base em imagens térmicas e curvas de reaquecimento 

sem necessidade de questões subjetivas ou questionários. 

Estas informações vão ao encontro desta pesquisa sendo a questão do 

domínio do tempo (tempo de reaquecimento) fator importante para 

compreensão do comportamento do FR. Ademais, valores de corte em 

temperatura e tempo bem definidos serão essenciais para que a termografia 

possa ser utilizada entre os exames complementares favorecendo o 

diagnóstico e prognóstico do FR e as doenças relacionadas a ele.  
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Outrossim, nesta pesquisa as informações contidas no questionário e 

que deveriam ser discriminatórias, não foram fidedignas nas comparações dos 

comportamentos térmicos nos aspectos de temperatura na recuperação após 

estresse ao frio. 

Sendo assim, a termografia pode quantificar a distribição térmica ao 

longo do reaquecimento após estresse ao frio, possibilitando registros que 

podem se tornar úteis na comparação do comportamento do FR de forma 

individual em cada paciente, seja na progressão da condição do FR, seja na 

sua evolução de primário para secundário. 

Sendo assim, os registros de imagem e temperatura se tornam 

ferramentas importantes na comparação do prognóstico de paciente auxiliando 

o direcionamento para tratamento clínico. 

Ademais, as análise térmicas, sempre em evolução, podem 

proporcionar dados cada vez mais precisos e seguros favorecendo uso mais 

amplo desta tecnologia. 

 

5.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Esta dissertação apresentou limitações como o baixo número de 

voluntários com diagnóstico de FR primário e secundário. Características como 

simetria e assimetria associada ao FR primário e secundário poderiam ser 

melhor esclarecidas com um número maior de voluntá rios, assim como, valores 

de temperatura de corte. 

Outro aspecto se refere a dificuldade de confirmação do FR primário, já 

que estes voluntários tiveram apenas diagnóstico clínico, sem a utilização de 

exames complementares.  

Complementar a este, o tempo de diagnóstico do FR primário, poderia 

ter sido investigado, uma vez que a partir de 35 anos os indivíduos podem ter 

os sintomas amenizados ou resolvidos. Assim, participantes diagnosticados 

entre a adolescência e início da idade adulta, que não fazem acompanhamento 

médico, podem estar curados.  
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6 CONCLUSÕES 

 

A termografia aplicada ao FR se mostrou eficiente para identificação do 

FR, sendo que a análise dos padrões térmicos após estresse ao frio pode ser 

estabelecida com a utilização de valores térmicos absolutos. 

Foi possível avaliar tempo de recuperação após estresse ao frio, sendo 

obtido um valor de corte com temperatura superior a 25°C e tempo de 

reaquecimento após estresse ao frio menor do que 15 minutos para indivíduos 

sem o FR, apresentando a separabilidade dos grupos. 

Não foi possível determinar na população geral, com faixa térmica 

consistente ao FR, se este era primário ou secundário. 

Ao se comparar a utilização da temperatura absoluta (°C) das 

extremidades distais das mãos e as regiões de metacarpos, esta se mostrou 

mais eficiente na comparação com a uti lização da Diferença Distal Dorsal 

(DDD) para análise de padrões térmicos. 

Foi possível avaliar a eficácia da utilização do dedo mais frio como 

sendo o indicador e o de maior variância, o anelar. 

 

6.1. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

Sugere-se aplicar o protocolo de estresse ao frio com amostras 

maiores de pacientes diagnosticados com FR primário e secundário para 

verificar as evidências de valores de corte entre ambos. Assim como, o 

comportamento das imagens ao longo do processo de reaquecimento.  

Julga-se importante estudar a relação de atividades laborais que 

exponham o indivíduo a vibrações e/ou baixas temperaturas, com a presença 

do FR. 

Sugere-se ainda a aplicação de protocolos de estresse ao frio 

utilizando tempo de estresse ao frio por menor tempo que 60 segundos e a 

temperatura elevada para 15°C ou 20°C, para verificar a possibilidade de tornar 

o protocolo mais confortável para os pacientes. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA USO DE IMAGEM E SOM DE VOZ 

 (TCUISV) 

Titulo da pesquisa: "DESENVOLVIMENTO DE UM PROTOCOLO UTI LIZANDO A 

TERMOGRAFIA PARA IDENTIFICAÇÃO DO FENÔMENO DE RAYNAUD". 

Pesquisador (es), com endereços e telefones:   

Catia Terezinha Heimbecher  
 

Engenheiro ou médico ou orientador ou outro profissional responsável: 

Orientadora: Profª Drª Leandra Ulbricht 
UTFPR-Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Av. Silva Jardim, 807 - Bl v3-. 
 

Local de realização da pesquisa: 

LAERG-Laboratório de Ergonomia-UTFPR: Av. Silva Jardim, 807 - Bl v3. 
Faculdades Integradas Santa Cruz de Curitiba. Rua Affife Mansur, 565 - Novo Mundo.  

A) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE 

1. Apresentação da pesquisa. 
Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que vai avaliar a circulação sanguínea 
em suas mãos antes e depois que elas sejam colocadas em água fria através da termografia. 
Este equipamento faz o registro da temperatura da pele através de uma fotografia 
termográfica, utilizando cores e registros dos graus centígrados de cada região. Com ele, 
podemos avaliar quanto tempo demora para que as suas mãos reaqueçam depois de serem 
expostas ao frio. Dessa forma é possível detectar alterações circulatórias, entre elas, o 
fenômeno de Raynaud, que é uma alteração que se manifesta através de dedos brancos, azuis 
e vermelhos quando expostos ao frio. Este fenômeno, também conhecido como Síndrome ou 
Doença de Raynaud, é um sinal de alteração circulatória que pode ser hereditário ou 
adquirido. Sendo assim, é importante o desenvolvimento de um protocolo utilizando a 
termografia para identificação do fenômeno de Raynaud para que medidas preventivas 
possam ser tomadas. 
 

2. Objetivos da pesquisa. 
        Desenvolver um protocolo da termografia para identificação da suspeita de fenômeno de Raynaud.  

3. Participação na pesquisa. 
Sua participação na pesquisa será uma única vez e durará em torno de 30 minutos.  Neste dia, 
recomenda-se que você não use creme nas mãos, evite cafeína em até duas horas antes do 
teste, evitando também exercícios intensos, estando com roupas leves que deixem livre a 
região de mãos, punhos e antebraços. Você ficará em uma sala com temperatura de 23°C e 
responderá a uma anamnese. Em seguida, você colocará as suas mãos em água fria a 10ºC por 
um minuto e serão feitas imagens de suas mãos nos seguintes tempos: uma foto 
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imediatamente após retirar suas mãos da água e a cada cinco minutos até que se completem 
vinte minutos. 
 

4. Confidencialidade. 
A sua privacidade será respeitada, ou seja, o seu nome ou qualquer outro dado, informação ou 
elemento que possa de qualquer forma lhe identificar, será mantido em sigilo. As 
pesquisadoras se responsabilizam pela guarda e confidencialidade das informações. 
 

5. Desconfortos, Riscos e Benefícios. 
5a) Desconfortos e ou Riscos: 

Os riscos envolvem o constrangimento ao preencher a anamnese e será atenuado 
possibilitando que o voluntário fique na sala de avaliação apenas na presença do pesquisador. 
Você também pode sentir um desconforto ou sensação dolorosa leve ao realizar o estresse ao 
frio para aplicação de protocolo para identificação do fenômeno de Raynaud, que logo serão 
remediados após a retirada das mãos da água fria.  
 

5b) Benefícios: 

Os benefícios envolvem: a verificação da sua vascularização e irrigação sanguínea, análise do 
tempo para reaquecimento das mãos, Identificação provável da presença ou ausência do 
fenômeno de Raynaud, esclarecimentos sobre o fenômeno de Raynaud e os princip ais 
cuidados a serem tomados.  
 

6. Critérios de inclusão e exclusão. 

6a) Inclusão:  
      Estão incluídos indivíduos voluntários na faixa etária entre 18 a 60 anos com autonomia de decisão; 

6b) Exclusão:  
Serão excluídos os voluntários portadores de cardiopatias, arteriosclerose ou que apresentem 
micose, fungos ou lesões na pele das mãos. 

 

7. Direito de sair da pesquisa e a esclarecimentos durante o processo. 
É assegurada a você assistência durante toda a pesquisa, bem como é garantido o seu livre acesso a 
todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências, enfim, 
tudo o que voc ê queira saber antes, durante e depois da sua participação. Pode também se recusar 
a participar do estudo, ou se retirar a qualquer momento sem qualquer c onstrangimento ou 

penalização. 

 
8. Ressarcimento ou indenização. 

Como voc ê não terá gastos  ao participar desta pesquisa, não haverá ressarcimento. De igual 
maneira, caso ocorra algum dano decorrente da sua participação no estudo, será devidamente 

indenizado, conforme determina a lei.  
 

ESCLARECIMENTOS SOBRE O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA: 
O Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) é constituído por uma equipe de 
profissionais com formação multidisciplinar que estão trabalhando para assegurar o respeito aos 
seus direi tos como participante de pesquisa. Ele tem por objetivo avaliar se a pesquisa foi planejada 
e será executada de forma ética. Se você considerar que a pesquisa não está sendo realizada da 
forma como você foi informado ou que você está sendo prejudicado de al guma forma, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (CEP/UTFPR) . Av. Sete de Setembro, 3165, Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, 
telefone: 3310-4494 e-mail: coep@utfpr.edu.br 

 

mailto:coep@utfpr.edu.br
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B) CONSENTIMENTO  
 Declaro que li e entendi todas as informações presentes neste Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido e tive a oportunidade de discutir as informações deste termo. Todas as minhas 
perguntas foram respondidas e eu estou satisfeito com as respostas. Entendo que receberei 
uma via assinada e datada deste documento e que outra via assinada e datada será arquivada 
pela pesquisadora responsável pelo estudo. 
Enfim, tendo sido orientado quanto a todo o teor aqui mencionado e compreendido a 
natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre consentimento em participar, 
estando totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico a receber ou a pagar, por 
minha participação. 
Após reflexão e um tempo razoável, eu decidi, livre e voluntariamente, participar deste estudo, 
permitindo que os pesquisadores relacionados neste documento obtenham fotografia de 
minhas mãos para fins de pesquisa científica/ educacional. 
Concordo que o material e as informações obtidas relacionadas a minha pessoa possam ser 
publicados em aulas, congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos científicos. 
Porém, não devo ser identificado por nome ou qualquer outra forma. 
As fotografias ficarão sob a propriedade da pesquisadora pertinente ao estudo e sob sua 
guarda. 

  

Nome completo:_______________________________________________________________ 
RG:_________________ Data de Nascimento:___/___/______ Telefone:__________________ 
Endereço:_____________________________________________________________________
CEP:________________ Cidade:____________________ Estado: ________________________ 
 
Assinatura: ________________________________ 

 
Data: ___/___/______ 

 
Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e benefícios e 
ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas. 
 

Assinatura pesquisador_______________________ 

(ou seu representante) 

Data: _________ 

Nome completo: Catia Terezinha Heimbecher. 

 
Para todas as questões relativas ao estudo ou para se retirar do mesmo, poderão se comunicar 
com Catia Terezinha Heimbecher. 
 
Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do sujeito 
pesquisado 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR) 
REITORIA: Av. Sete de Setembro, 3165, Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, telefone: 3310-
4494, e-mail: coep@utfpr.edu.br 
 
 
OBS: este documento deve conter duas vias iguais, sendo uma pertencente ao pesquisador 

e outra ao sujeito de pesquisa. 

mailto:coep@utfpr.edu.br
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APÊNDICE B - Anamnese 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

DATA: __/__/__                                                                                                  Nº: ____ 

ANAMNESE 

DADOS PESSOAIS 

NOME:_______________________________________________________________________ 
 DATA DE NASCIMENTO:_______________                GÊNERO:       (   ) FEM           (  ) MASC 
BAIRRO:__________________                                            CIDADE:________________________ 
 ETNIA:          (  ) BRANCO       (  )  PARDO       (  )  NEGRO       (  ) ASIÁTICO        (  )  OUTROS 
 
ANTECEDENTES PESSOAIS 
 
1.Tem diagnóstico médico de Fenômeno de Raynaud?                                     Sim (  )    Não (  ) 
2. Apresenta cardiopatia?                                                                                        Sim (  )    Não (  ) 
3. Tem diagnóstico de arteriosclerose?                                                                Sim (  )    Não (  ) 
 4. Apresenta micose, fungos ou lesões na pele das mãos?                              Sim (  )    Não (  ) 
 5. Apresenta pressão alta?                                                                                     Sim (  )    Não (  ) 
 6. Tem diagnóstico de alterações na tireoide?                                                   Sim (  )    Não (  ) 
 7. Tem diagnóstico de diabetes ?                                                                          Sim (  )    Não (  )  
 8. Apresenta doença reumática?                                                                           Sim (  )    Não (  ) 
Qual: _____________________________________________________________________ 
9 Faz uso de medicação?                                                                                         Sim (  )    Não (  ) 
 Se sim qual a frequência? ____________________________________________________ 
 
ANTECEDENTES FAMILIARES 
 
 1. Tem história familiar de mãos geladas ou que mudam de cor quando expostas ao frio?                                            

Sim (  )    Não (  ) 
 2. Tem história de doença reumática na família?                                               Sim (  )   Não (  ) 
 
HÁBITOS DE VIDA 
 
 1. É fumante?                        (  ) Nunca fumou  (  )  Ex fumante  (  ) Fumou nas últimas 4 horas. 
 2. Consumiu cafeína nas últimas 4 horas?                                                           Sim (  )     Não (  ) 
 3. Realizou atividade física neste mês?                                                                 Sim (  )     Não (  ) 
 4. Seu ambiente profissional lhe expõe a vibrações?                                         Sim (  )     Não (  ) 
 5.Trabalha quantas horas por dia?                                                                         __________ 
 
QUANTO A SINTOMAS 
 
1. Seus dedos são sensíveis ao frio?                                                                       Sim (  )      Não (  )  
2. Seus dedos mudam de cor quando expostos ao frio?                                    Sim (  )      Não (  ) 
 3. Seus dedos ficam brancos ou azuis?                                                                 Sim (  )      Não (  ) 
4. A alteração de cor é em apenas uma das mãos?                                             Sim (  )      Não (  ) 
 5. Seus dedos ficam amortecidos ou com falta de sensibilidade?                   Sim (  )       Não (  )  
6. Seus lábios ficam arroxeados?                                                                            Sim (  )       Não (  ) 
QUANTO A DADOS VITAIS Temperatura Central: ____________________________________ 
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APÊNDICE C – Apresentação dos dados da presente pesquisa em 

tabelas com descritivo de média, desvio padrão e valores de 

significância para temperatura absoluta entre gêneros.  

 
Tabela 7- Dados térmicos pré-estresse ao frio em apresentação de média e desvio padrão para a 

população geral e nos grupos de homens e mulheres. 

  
Temperatura pré 

  

  
Mulheres Homens  

  Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão P 

Direita Palma 29,71 2,27 29,43 2,54 0,467 

 
Polegar 28,24 3,94 28,57 4,30 0,278 

 
Indicador 28,39 4,52 28,62 4,99 0,408 

 
Médio 28,39 4,58 28,61 5,03 0,487 

 
Anelar 28,36 4,61 28,69 5,11 0,374 

 
Mínimo 27,94 4,58 28,33 5,06 0,400 

Esquerda Palma 29,52 2,38 29,58 2,48 0,899 

 
Polegar 28,38 4,06 28,80 4,33 0,263 

 
Indicador 28,07 4,44 28,63 4,85 0,175 

 
Médio 28,05 4,54 28,75 4,84 0,171 

 
Anelar 28,07 4,59 28,73 4,95 0,165 

 
Mínimo 27,60 4,48 28,29 4,91 0,152 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Tabela 8 - Apresentação de média e desvio padrão do registro das temperaturas apresentadas 

pelos voluntários imediatamente após estresse ao frio que foi considerado tempo zero. 

 
Temperatura 0’ 

  Mulheres Homens  

  Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão P 

Direita Palma 20,51 1,51 20,83 1,55 0,124 

 
Polegar 18,11 1,98 18,75 2,19 0,026 

 
Indicador 16,87 1,67 17,67 2,04 0,001 

 
Médio 16,99 1,69 17,75 2,00 0,002 

 
Anelar 16,56 1,60 17,42 1,96 0,000 

 
Mínimo 15,95 1,44 16,83 1,85 0,000 

Esquerda Palma 20,83 1,45 21,32 1,56 0,021 

 
Polegar 17,72 1,87 18,52 2,14 0,004 

 
Indicador 16,68 1,60 17,66 1,95 0,000 

 
Médio 16,78 1,64 17,82 1,99 0,000 

 
Anelar 16,52 1,55 17,52 1,94 0,000 

 
Mínimo 15,99 1,38 17,01 1,81 0,000 

Fonte: A autora, 2017. 
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Tabela 9 - Média e desvio padrão das temperaturas registradas após cinco minutos de estresse ao 

frio. 

 
Temperatura 5’ 

  
Mulheres Homens 

 

  
Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão P 

Direita Palma 25,00 1,74 25,04 1,87 0,918 

 
Polegar 22,07 4,29 23,20 5,07 0,173 

 
Indicador 21,11 4,50 22,23 5,34 0,256 

 
Médio 20,79 4,35 21,81 5,15 0,206 

 
Anelar 20,93 4,59 22,10 5,45 0,232 

 
Mínimo 20,77 4,40 21,95 5,36 0,243 

Esquerda Palma 24,90 1,84 24,86 1,79 0,612 

 
Polegar 22,01 4,57 23,09 5,21 0,160 

 
Indicador 20,87 4,37 22,12 5,32 0,141 

 
Médio 20,69 4,38 21,78 5,12 0,121 

 
Anelar 20,87 4,58 22,03 5,31 0,149 

 
Mínimo 20,89 4,44 21,94 5,27 0,323 

Fonte: A autora, 2017. 

 

 

Tabela 10 - Dados referentes às temperaturas após 10 minutos de estresse ao frio. 

 
Temperatura 10’ 

  
Mulheres Homens 

 

  
Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão P 

Direita Palma 25,68 2,09 25,81 2,39 0,925 

 
Polegar 24,05 5,06 25,07 5,68 0,261 

 
Indicador 23,33 5,38 24,56 6,24 0,308 

 
Médio 23,01 5,34 24,22 6,18 0,299 

 
Anelar 23,25 5,58 24,56 6,39 0,333 

 
Mínimo 23,15 5,46 24,38 6,27 0,434 

Esquerda Palma 25,50 2,19 25,69 2,33 0,770 

 
Polegar 24,05 5,24 24,93 5,81 0,329 

 
Indicador 23,11 5,30 24,51 6,13 0,240 

 
Médio 22,90 5,27 24,27 6,14 0,203 

 
Anelar 23,29 5,43 24,53 6,23 0,263 

 
Mínimo 23,09 5,25 24,35 6,16 0,449 

Fonte: A autora, 2017. 
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Tabela 11 - Temperatura registrada aos 15 minutos pós-estresse ao frio. 

 
Temperatura 15’ 

  
Mulheres Homens 

 

  
Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão P 

Direita Palma 26,11 2,49 26,30 2,83 0,846 

 
Polegar 25,20 5,10 25,99 5,54 0,285 

 
Indicador 24,68 5,53 25,76 6,17 0,270 

 
Médio 24,48 5,62 25,69 6,23 0,267 

 
Anelar 24,73 5,75 26,05 6,32 0,276 

 
Mínimo 24,61 5,57 25,85 6,31 0,231 

Esquerda Palma 25,96 2,60 26,28 2,94 0,486 

 
Polegar 25,21 5,23 26,18 5,71 0,251 

 
Indicador 24,38 5,48 25,82 6,15 0,166 

 
Médio 24,30 5,58 25,84 6,18 0,116 

 
Anelar 24,72 5,66 26,07 6,25 0,145 

 
Mínimo 24,49 5,44 25,82 6,24 0,304 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Tabela 12 - Dados referentes à última etapa dos registros de temperatura pós-estresse ao frio. 

 
Temperatura20’ 

  
Mulheres Homens 

 

  
Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão P 

Direita Palma 26,41 2,77 26,78 3,21 0,557 

 
Polegar 25,84 4,97 26,74 5,52 0,163 

 
Indicador 25,38 5,39 26,52 6,10 0,186 

 
Médio 25,38 5,51 26,52 6,19 0,202 

 
Anelar 25,55 5,58 26,83 6,26 0,159 

 
Mínimo 25,38 5,44 26,52 6,26 0,234 

Esquerda Palma 26,26 2,86 26,85 3,25 0,244 

 
Polegar 25,86 5,04 26,83 5,61 0,145 

 
Indicador 25,05 5,25 26,54 6,05 0,086 

 
Médio 25,11 5,43 26,66 6,16 0,067 

 
Anelar 25,48 5,48 26,85 6,24 0,076 

 
Mínimo 25,16 5,23 26,31 6,19 0,253 

Fonte: A autora, 2017. 
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APÊNDICE D – Apresentação dos dados da presente pesquisa em 

tabelas com descritivo de média, desvio padrão e valores de 

significância para temperatura absoluta a partir da DDD entre gêneros. 

Tabela 13 - Apresentação da DDD após aclimatação de 15 minutos e antes do estresse ao frio. 

 
Temperatura pré 

  
Mulheres Homens  

  Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão P 

Direita DDD 1 -1,47 2,42 -0,86 2,59 0,056 

 
DDD 2 -1,32 2,93 -0,81 3,02 0,103 

 
DDD 3  -1,32 2,98 -0,82 3,05 0,090 

 
DDD 4 -1,35 3,05 -0,74 3,20 0,049 

 
DDD 5 -1,77 3,01 -1,10 3,16 0,033 

Esquerda DDD 1 -1,13 2,55 -0,79 2,57 0,166 

 
DDD 2 -1,45 2,70 -0,96 2,91 0,113 

 
DDD 3  -1,46 2,84 -0,84 2,95 0,075 

 
DDD 4 -1,45 2,93 -0,85 3,08 0,087 

 
DDD 5 -1,92 2,86 -1,30 3,07 0,085 

Fonte: A autora, 2017. 

 
Tabela 14 - Apresentação da DDD ao tempo zero, ou seja, imediatamente após estresse ao frio.  

 
Temperatura 0’ 

  Mulheres Homens  

  
Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão P 

Direita DDD 1 -2,40 1,23 -2,11 1,32 0,087 

 
DDD 2 -3,63 1,00 -3,18 1,21 0,000 

 
DDD 3  -3,51 1,01 -3,10 1,17 0,001 

 
DDD 4 -3,95 0,98 -3,44 1,15 0,000 

 
DDD 5 -4,56 0,94 -4,02 1,07 0,000 

Esquerda DDD 1 -3,11 1,09 -2,84 1,15 0,031 

 
DDD 2 -4,16 0,90 -3,69 1,07 0,000 

 
DDD 3  -4,06 0,94 -3,52 1,09 0,000 

 
DDD 4 -4,32 0,95 -3,81 1,06 0,000 

 
DDD 5 -4,85 0,91 -4,32 1,06 0,000 

Fonte: A autora, 2017. 

 
Tabela 15 - Dados da DDD após cinco minutos de estresse ao frio.  

 
Temperatura 5’ 

  Mulheres Homens  

  Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão P 

Direita DDD 1 -2,93 3,57 -1,95 3,82 0,013 

 
DDD 2 -3,89 3,83 -2,92 4,08 0,013 

 
DDD 3  -4,21 3,67 -3,32 3,84 0,005 

 
DDD 4 -4,07 3,95 -3,04 4,17 0,006 

 
DDD 5 -4,23 3,75 -3,20 4,12 0,015 

Esquerda DDD 1 -2,89 3,77 -1,88 3,96 0,013 

 
DDD 2 -4,03 3,56 -2,84 4,05 0,007 

 
DDD 3  -4,21 3,57 -3,16 3,89 0,010 

 
DDD 4 -4,03 3,83 -2,91 4,05 0,005 

 
DDD 5 -4,01 3,72 -3,02 4,03 0,046 

Fonte: A autora, 2017. 
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Tabela 16 - Valores da DDD aos 10 minutos de reaquecimento.  

 
Temperatura 10’ 

 
      

 
Mulheres Homens 

 

  Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão P 

Direita DDD 1 -1,62 3,83 -0,86 3,94 0,110 

 
DDD 2 -2,35 4,13 -1,38 4,46 0,068 

 
DDD 3  -2,67 4,07 -1,71 4,35 0,032 

 
DDD 4 -2,43 4,39 -1,38 4,58 0,051 

 
DDD 5 -2,52 4,22 -1,56 4,52 0,083 

Esquerda DDD 1 -1,46 3,97 -0,87 4,08 0,265 

 
DDD 2 -2,39 4,02 -1,29 4,38 0,043 

 
DDD 3  -2,61 3,98 -1,52 4,37 0,038 

 
DDD 4 -2,21 4,20 -1,27 4,48 0,082 

 
DDD 5 -2,42 4,05 -1,44 4,48 0,120 

Fonte: A autora, 2017. 

 
Tabela 17 - Apresentação da DDD aos 15 minutos da restauração da temperatura. 

  Temperatura 15’ 

  Mulheres Homens  

  Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão P 

Direita DDD 1 -0,90 3,40 -0,40 3,45 0,274 

 
DDD 2 -1,42 3,75 -0,64 3,93 0,111 

 
DDD 3  -1,62 3,84 -0,70 3,95 0,051 

 
DDD 4 -1,37 4,06 -0,34 4,14 0,038 

 
DDD 5 -1,49 3,82 -0,54 4,14 0,081 

Esquerda DDD 1 -0,74 3,46 -0,19 3,53 0,222 

 
DDD 2 -1,57 3,60 -0,55 3,93 0,047 

 
DDD 3  -1,66 3,73 -0,53 3,94 0,300 

 
DDD 4 -1,24 3,85 -0,29 4,04 0,078 

 
DDD 5 -1,47 3,67 -0,54 4,04 0,123 

Fonte: A autora, 2017. 

 
Tabela 18 - Fase final da apresentação da DDD na identificação do gradiente térmico da população 

geral, mulheres e homens. 

Temperatura 20’ 

  Mulheres Homens  

  Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão P 

Direita DDD 1 -0,57 2,96 -0,10 2,95 0,229 

 
DDD 2 -1,03 3,25 -0,34 3,40 0,180 

 
DDD 3  -1,03 3,45 -0,34 3,52 0,130 

 
DDD 4 -0,86 3,56 -0,03 3,73 0,078 

 
DDD 5 -1,03 3,38 -0,33 3,68 0,168 

Esquerda DDD 1 -0,41 3,03 -0,09 2,96 0,391 

 
DDD 2 -1,21 3,06 -0,38 3,40 0,051 

 
DDD 3  -1,15 3,30 -0,26 3,54 0,036 

 
DDD 4 -0,78 3,42 -0,07 3,65 0,103 

 
DDD 5 -1,10 3,13 -0,61 3,64 0,319 

Fonte: A autora, 2017. 
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APÊNDICE E – Apresentação dos dados da presente pesquisa em 

tabelas com descritivo de média, desvio padrão e valores de 

significância para temperatura absoluta entre indivíduos com e sem 

diagnóstico de FR.  

 
Tabela 19 - Dados referentes à temperatura pré-teste entre indivíduos com e sem diagnóstico de FR. 

  Temperatura pré  

       
Não diagnosticados 

FR primário = 14 FR secundário n=12 <3x3 sdxfr1 sdxfr2 fr1xfr2     menos que 3 sintomas 
n=161 

3 sintomas 
n=96 

    
Média Desvio padrão Média Desvio padrão Média Desvio padrão Média Desvio padrão P p p p 

Direita 
Palma 30 2,05 28,99 2,69 27,79 2,72 28,45 3,28 0,006 0,009 0,141 0,077 

 Polegar 29,08 3,6 27,1 4,47 25,71 4,43 28,4 3,88 0,001 0,017 0,509 0,207 

 Indicador 29,2 4,17 27,22 5,19 25,37 5,14 26,3 5,07 0,005 0,018 0,093 0,698 

 Médio 29,23 4,19 27,17 5,26 25,36 5,17 26,15 5,16 0,004 0,017 0,067 0,923 

 Anelar 29,26 4,24 27,14 5,29 25,59 5,22 25,82 4,81 0,003 0,02 0,032 0,993 
  

Mínimo 28,77 4,28 26,87 5,2 25,04 5,2 26,89 4,81 0,01 0,015 0,228 0,437 

Esquerda 
Palma 29,88 2,16 28,97 2,7 27,65 2,68 28,18 3,55 0,023 0,005 0,138 0,865 

 Polegar 29,17 3,68 27,41 4,62 25,71 4,7 28,84 4,27 0,005 0,016 0,68 0,085 

 Indicador 29,03 4,09 26,93 5,03 24,88 5,03 26,7 4,66 0,002 0,009 0,141 0,35 

 Médio 29,04 4,17 26,97 5,1 25,26 5,11 26,26 4,94 0,003 0,021 0,098 0,644 

 Anelar 29,03 4,25 27 5,15 26,04 5,03 26,58 5,1 0,004 0,05 0,122 0,961 
  

Mínimo 28,5 4,27 26,66 4,96 25,38 4,88 26,68 4,72 0,01 0,033 0,232 0,645 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Tabela 20 - Temperatura média e desvio padrão entre os indivíduos classificados quanto ao 

diagnóstico no tempo zero, ou seja, imediatamente após estresse ao frio. 

  Temperatura 0'        
    

não diagnosticados 
FR primário = 14 FR secundário n=12 <3x3 sdxfr1 sdxfr2 fr1xfr2     Menos que 3 sintomas 

n=161 
3 sintomas 

n=96 

    
Média Desvio padrão Média Desvio padrão Média Desvio padrão Média Desvio padrão P p p p 

Direita Palma 20,73 1,49 20,41 1,59 20,09 1,8 20,78 2,03 0,4 0,076 0,653 0,437 

 
Polegar 18,45 2,06 18,08 2,06 17,41 2,14 19,06 2,48 0,521 0,033 0,881 0,094 

 
Indicador 17,27 1,76 16,88 1,92 16,14 1,86 16,96 2,05 0,367 0,024 0,396 0,356 

 
Médio 17,39 1,72 16,97 1,95 16,25 2,02 17,07 2,01 0,282 0,02 0,448 0,264 

 
Anelar 16,98 1,69 16,57 1,86 15,97 1,86 16,29 1,8 0,271 0,036 0,2 0,544 

  Mínimo 16,37 1,6 15,97 1,65 15,51 1,7 16,34 1,82 0,231 0,038 0,649 0,182 

Esquerda Palma 21,13 1,43 20,75 1,59 20,26 1,83 20,76 2,14 0,245 0,034 0,459 0,544 

 
Polegar 18,16 1,96 17,65 2 16,96 2,02 18,74 2,64 0,212 0,03 0,904 0,089 

 
Indicador 17,16 1,73 16,68 1,81 16,06 1,88 16,84 1,86 0,155 0,029 0,476 0,264 

 
Médio 17,29 1,77 16,78 1,85 16,2 1,96 16,61 2 0,128 0,037 0,229 0,645 

 
Anelar 17,01 1,69 16,53 1,8 16,09 1,75 16,53 1,94 0,152 0,067 0,356 0,56 

  Mínimo 16,47 1,57 16,04 1,6 15,54 1,52 16,06 1,76 0,151 0,042 0,337 0,528 

Fonte: A autora, 2017. 
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Tabela 21 - Temperatura apresentada quanto ao diagnóstico aos cinco minutos de reaquecimento. 

  
Temperatura 5'   

      
    

não diagnosticados 
FR primário = 14 FR secundário n=12 <3x3 sdxfr1 sdxfr2 fr1xfr2 

    Menos que 3 sintomas 
 n=161 

3 sintomas 
 n=96 

    
Média Desvio padrão Média Desvio padrão Média Desvio padrão Média Desvio padrão P p p p 

Direita 
Palma 25,32 1,57 24,5 1,98 23,49 1,73 24,37 2,69 0,002 0,002 0,3678 0,355 

 Polegar 23,07 4,65 21,34 4,22 20,22 2,96 21,09 3,88 0,014 0,023 0,224 0,65 

 Indicador 22,07 4,89 20,43 4,48 18,46 1,38 19,43 3,3 0,031 0,01 0,154 0,528 

 Médio 21,69 4,71 20,13 4,33 18,84 2,66 18,51 1,87 0,033 0,015 0,064 0,942 

 Anelar 21,91 4,97 20,26 4,61 18,42 1,66 17,99 1,86 0,032 0,014 0,016 0,627 
  

Mínimo 21,73 4,84 20,13 4,41 19,02 2,91 18,33 2,03 0,033 0,046 0,053 0,662 

Esquerda 
Palma 25,19 1,61 24,38 2,05 23,29 1,76 24,2 2,46 0,003 0,002 0,298 0,264 

 Polegar 23 4,84 21,24 4,53 19,94 3,29 21,12 4,38 0,019 0,016 0,265 0,452 

 Indicador 21,93 4,83 20,14 4,3 18,41 1,87 18,7 1,81 0,012 0,001 0,096 0,645 

 Médio 21,64 4,77 20,01 4,25 19,16 3,52 18,27 1,82 0,025 0,021 0,051 0,961 

 Anelar 21,91 4,97 20,1 4,41 19,26 3,36 18,55 2,09 0,014 0,036 0,084 0,916 
  

Mínimo 21,84 4,87 20,16 4,3 18,58 1,71 18,81 3,44 0,022 0,027 0,037 0,68 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Tabela 22 - Apresentação dos valores de reaquecimento, em função do diagnóstico, aos 10 

minutos. 

  
Temperatura 10'  

      
    não diagnosticados 

FR primário = 14 FR secundário n=12 <3x3 sdxfr1 sdxfr2 fr1xfr2 
    Menos que 3 sintomas 

 n=161 
3 sintomas 

 n=96 

    

Média Desvio padrão Média Desvio padrão Média Desvio padrão Média Desvio padrão P p p P 

Direita 
Palma 26,1 2,06 25,08 2,25 23,89 1,75 24,95 2,27 0,001 0,003 0,337 0,152 

 
Polegar 25,27 5,32 22,86 4,85 21,67 3,52 22,44 4,5 0,002 0,368 0,337 0,981 

 
Indicador 24,52 5,74 22,36 5,33 19,94 2,34 20,65 3,73 0,012 0,23 0,12 0,771 

 
Médio 24,16 5,75 22,1 5,2 20,24 3,62 19,48 2,28 0,017 0,154 0,077 0,734 

 
Anelar 24,49 5,94 22,26 5,49 19,92 2,86 19,25 2,44 0,012 0,064 0,007 0,423 

  

Mínimo 24,32 5,87 22,21 5,3 20,5 3,57 19,42 2,34 0,016 0,016 0,015 0,593 

Esquerda 
Palma 25,92 2,09 24,96 2,34 23,96 1,73 24,83 2,13 0,003 0,053 0,353 0,369 

 
Polegar 25,16 5,4 22,92 5,21 21,13 3,74 22,19 4,92 0,006 0,298 0,096 0,645 

 
Indicador 24,34 5,68 22,22 5,22 19,86 2,83 19,78 2,16 0,012 0,265 0,028 0,884 

 
Médio 24,11 5,72 22 5,1 20,41 4,2 19,37 1,82 0,013 0,051 0,02 0,984 

 
Anelar 24,51 5,83 22,28 5,24 20,66 4,03 19,54 2,26 0,009 0,084 0,014 0,662 

  

Mínimo 24,18 5,65 22,31 5,25 19,93 2,84 20,02 3,89 0,036 0,037 0,012 0,734 

Fonte: A autora, 2017. 
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Tabela 23 - Temperaturas apresentadas quanto ao diagnóstico aos 15 minutos.  

  
Temperatura 15'  

      
    não diagnosticados 

FR primário = 14 FR secundário n=12 <3x3 sdxfr1 sdxfr2 fr1xfr2 
    Menos que sintomas 

 n=161 
3 sintomas 

 n=96 

    Média Desvio padrão Média Desvio padrão Média Desvio padrão Média Desvio padrão P p p P 

Direita Palma 26,58 2,48 25,47 2,67 24,05 1,8 25,06 2,5 0,004 0,001 0,175 0,369 

 Polegar 26,3 5,13 24,02 5,14 22,88 4,48 23 4,67 0,003 0,022 0,075 0,981 

 Indicador 25,81 5,73 23,69 5,57 21,86 4,14 21,43 3,84 0,017 0,012 0,036 0,961 

 Médio 25,6 5,81 23,63 5,69 21,32 4,07 20,13 2,11 0,034 0,014 0,007 0,981 

 Anelar 25,94 5,89 23,82 5,86 21,86 4,49 19,91 2,34 0,022 0,015 0,003 0,528 

  Mínimo 25,76 5,8 23,72 5,67 21,87 4,33 19,82 1,8 0,025 0,026 0,005 0,356 

Esquerda Palma 26,48 2,58 25,34 2,78 24,04 2,15 24,83 2,25 0,004 0,001 0,169 0,365 

 Polegar 26,37 5,23 24,08 5,39 22,56 4,76 22,56 5,1 0,005 0,009 0,037 0,308 

 Indicador 25,57 5,68 23,6 5,61 21,58 4,11 20,55 3,45 0,03 0,013 0,008 0,752 

 Médio 25,5 5,79 23,56 5,66 21,52 4,56 20,28 2,94 0,038 0,016 0,006 0,734 

 Anelar 25,9 5,82 23,87 5,76 22,27 4,9 20,32 2,91 0,03 0,032 0 0,56 

  Mínimo 25,59 5,71 23,75 5,6 21,13 3,63 20,43 4,01 0,049 0,01 0,002 0,382 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Tabela 24 - Apresentação dos valores da temperatura apresentada em função do diagnóstico aos 

20 minutos. 

 

  
Temperatura 20'  

      
    não diagnosticados 

FR primário = 14 FR secundário n=12 <3x3 sdxfr1 sdxfr2 fr1xfr2 
    Menos que 3 sintomas 

 n=161 
3 sintomas 

 n=96 

  
  Média Desvio padrão Média Desvio padrão Média Desvio padrão Média Desvio padrão P p p P 

Direita Palma 26,98 2,81 25,76 2,93 24,36 2,12 25,13 2,75 0,005 0,003 0,106 0,56 

 Polegar 27,01 5 24,63 5,09 23,2 4,11 23,88 5,12 0,002 0,019 0,102 0,884 

 Indicador 26,63 5,59 24,24 5,42 22,33 4,24 21,95 4,28 0,004 0,015 0,02 0,903 

 Médio 26,58 5,69 24,32 5,57 21,99 4,02 21,27 3,32 0,009 0,014 0,007 0,497 

 Anelar 26,84 5,74 24,45 5,68 22,41 4,57 20,82 3,3 0,006 0,013 0,002 0,395 

  Mínimo 26,6 5,7 24,29 5,5 22,42 4,46 20,59 2,22 0,007 0,022 0,005 0,409 

Esquerda Palma 26,93 2,88 25,63 3,03 24,21 2,21 24,96 2,25 0,003 0,002 0,111 0,846 

 Polegar 27,08 5,04 24,62 5,22 22,93 4,29 23,03 5,1 0,001 0,01 0,033 0,466 

 Indicador 26,35 5,46 24,11 5,42 21,97 3,82 21,03 3,76 0,007 0,012 0,004 0,423 

 Médio 26,44 5,67 24,18 5,48 22,06 4,33 20,82 3,59 0,008 0,013 0,003 0,344 

 Anelar 26,75 5,7 24,5 5,59 22,79 4,75 21,14 3,83 0,01 0,024 0,003 0,254 

  Mínimo 26,36 5,58 24,12 5,26 21,94 3,57 20,94 3,99 0,007 0,011 0,003 0,344 

Fonte: A autora, 2017. 
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APÊNDICE F – Apresentação dos dados desta pesquisa em tabelas com 

descritivo de média, desvio padrão e valores de significância para 

temperatura a partir da DDD entre indivíduos com e sem diagnóstico de 

FR.  

 
Tabela 25 - Apresentação da DDD gerada antes do estresse ao frio e a partir dos valores de 

temperatura absoluta. 

  DDD Temperatura pré         

    não diagnosticados n=257 
FR primário n=14 FR secundário n=12 <3x3 sdxfr1 sdxfr2 fr1xfr2 

    
Menos que 3 sintomas 

 n=161 
3 sintomas 

 n=96 

    Média Desvio padrão Média Desvio padrão Média Desvio padrão Média Desvio padrão P p P p 

Direita DDD 1 -0,916 2,381 -1,89 2,55 -2,08 2,24 -0,05 2,05 0,011 0,065 0,933 0,062 

 
DDD 2 -0,796 2,777 -1,78 3,17 -2,42 2,75 -2,15 2,75 0,047 0,064 0,095 0,981 

 
DDD 3 -0,773 2,812 -1,83 3,21 -2,43 2,77 -2,3 2,99 0,031 0,086 0,075 0,68 

 
DDD 4 -0,744 2,909 -1,85 3,3 -2,2 2,97 -2,63 2,31 0,025 0,107 0,024 0,497 

  DDD 5 -1,225 2,94 -2,12 3,22 -2,76 2,87 -1,56 3,08 0,103 0,084 0,525 0,512 

Esquerda DDD 1 -0,706 2,381 -1,56 2,76 -1,94 2,47 0,67 2,28 0,044 0,083 0,983 0,017 

 
DDD 2 -0,847 2,618 -2,04 2,88 -2,77 2,57 -1,48 2,36 0,004 0,02 0,384 0,207 

 
DDD 3 -0,837 2,754 -1,99 2,96 -2,39 2,69 -1,92 2,16 0,008 0,1 0,173 0,645 

 
DDD 4 -0,842 2,866 -1,97 3,07 -1,61 2,99 -1,6 2,62 0,016 0,417 0,28 0,752 

  DDD 5 -1,373 2,876 -2,31 2,95 -2,27 2,75 -1,5 2,84 0,06 0,255 0,515 0,68 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Tabela 26 - Dados de DDD desenvolvidos a partir da temperatura absoluta no tempo zero, ou seja, 

imediatamente após estresse ao frio. 

  DDD Temperatura 0'         

    não diagnosticados n=257 
FR primário n=14 FR secundário n=12 <3x3 sdxfr1 sdxfr2 fr1xfr2 

    
Menos que 3 sintomas 

n=161 
3 sintomas 

n=96 

    Média Desvio padrão Média Desvio padrão Média Desvio padrão Média Desvio padrão P p P p 

Direita DDD 1 -2,29 1,32 -2,33 1,18 -2,59 0,76 -1,72 1,53 0,995 0,154 0,864 0,19 

 
DDD 2 -3,47 1,13 -3,53 1,01 -3,88 0,99 -3,82 1,78 0,997 0,091 0,068 0,77 

 
DDD 3 -3,35 1,12 -3,44 1 -3,71 1,02 -3,05 1,67 0,908 0,138 0,799 0,332 

 
DDD 4 -3,76 1,11 -3,84 0,96 -4,01 1,06 -4,48 0,95 0,923 0,284 0,017 0,296 

  DDD 5 -4,36 1,05 -4,44 0,95 -4,48 0,98 -4,43 2,09 0,944 0,364 0,149 0,466 

Esquerda DDD 1 -2,99 1,11 -3,1 1,1 -3,24 0,93 -2,02 1,53 0,859 0,195 0,99 0,026 

 
DDD 2 -3,98 1 -4,07 0,94 -4,15 0,91 -3,92 1,83 0,887 0,318 0,459 0,627 

 
DDD 3 -3,84 1,06 -3,97 0,95 -4,03 0,86 -4,15 1,46 0,746 0,342 0,231 0,923 

 
DDD 4 -4,12 1,02 -4,22 1 -4,14 0,96 -4,23 1,46 0,878 0,579 0,353 0,865 

  DDD 5 -4,66 0,99 -4,72 0,99 -4,69 0,84 -4,7 1,64 0,971 0,519 0,335 0,884 

Fonte: A autora, 2017. 
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Tabela 27 - Apresentação do gradiente térmico entre os grupos aos cinco minutos. 

  DDD Temperatura 5'         

    não diagnosticados n=257 
FR primário n=14 FR secundário n=12 <3x3 sdxfr1 sdxfr2 fr1xfr2 

    
Menos que 3 sintomas 

 n=161 
3 sintoma 

 n=96 

    Média Desvio padrão Média Desvio padrão Média Desvio padrão Média Desvio padrão P p P p 

Direita DDD 1 -2,31 3,91 -3,15 3,17 -3,26 2,22 -3,28 2,39 0,225 0,617 0,59 0,789 

 
DDD 2 -3,31 4,15 -4,06 3,51 -5,04 0,94 -4,93 3,12 0,415 0,515 0,066 0,264 

 
DDD 3 -3,67 3,96 -4,36 3,31 -4,64 1,91 -5,86 1,93 0,446 0,72 0,03 0,044 

 
DDD 4 -3,46 4,25 -4,24 3,64 -5,06 1,24 -6,38 1,55 0,405 0,604 0,009 0,035 

  DDD 5 -3,64 4,1 -4,36 3,47 -4,47 2,21 -6,03 2,69 0,446 0,823 0,001 0,016 

Esquerda DDD 1 -2,24 4 -3,13 3,54 -3,41 2,35 -3,08 3,27 0,225 0,509 0,496 0,942 

 
DDD 2 -3,32 3,99 -4,23 3,25 -4,91 1,37 -5,5 1,87 0,199 0,4 0,05 0,216 

 
DDD 3 -3,59 3,93 -4,37 3,24 -4,16 2,67 -5,93 1,72 0,334 0,738 0,017 0,021 

 
DDD 4 -3,32 4,18 -4,28 3,4 -4,04 2,52 -5,65 2,02 0,208 0,818 0,035 0,03 

  DDD 5 -3,39 4,08 -4,21 3,36 -4,75 1,23 -5,39 3,34 0,321 0,633 0,029 0,081 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Tabela 28 - Dados da DDD em função do diagnóstico aos 10 minutos.  

  DDD Temperatura 10'         

    não diagnosticados n=257 
FR primário n=14 FR secundário n=12 <3x3 sdxfr1 sdxfr2 fr1xfr2 

    
Menos que 3 sintomas 

n=161 
3 sintomas 

n=96 

    Média Desvio padrão Média Desvio padrão Média Desvio padrão Média Desvio padrão P p P p 

Direita DDD 1 -0,89 4,06 -2,22 3,4 -2,17 2,63 -2,51 3,26 0,033 0,415 0,263 0,396 

 
DDD 2 -1,64 4,41 -2,72 3,9 -3,89 2,05 -4,3 3,31 0,178 0,245 0,02 0,275 

 
DDD 3 -2 4,39 -2,98 3,72 -3,61 2,74 -5,48 2,29 0,234 0,417 0,005 0,041 

 
DDD 4 -1,67 4,64 -2,82 4,08 -3,92 2,63 -5,7 2,14 0,166 0,221 0,003 0,076 

  DDD 5 -1,83 4,54 -2,87 3,91 -3,36 2,68 -5,53 2,58 0,225 0,525 0,002 0,026 

Esquerda DDD 1 -0,82 4,06 -2,04 3,81 -2,79 2,61 -2,64 4,19 0,076 0,162 0,09 0,544 

 
DDD 2 -1,64 4,32 -2,74 3,8 -4,05 2,05 -5,05 2,2 0,143 0,126 0,009 0,159 

 
DDD 3 -1,86 4,35 -2,95 3,65 -3,49 3,05 -5,47 1,99 0,148 0,305 0,004 0,039 

 
DDD 4 -1,47 4,54 -2,68 3,77 -3,21 2,9 -5,29 2,35 0,11 0,374 0,002 0,035 

  DDD 5 -1,79 4,35 -2,64 3,93 -3,96 2,14 -4,82 3,81 0,375 0,169 0,008 0,109 

Fonte: A autora, 2017. 
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Tabela 29 - Valores de gradiente térmico de reaquecimento aos 15 minutos pós-estresse ao frio. 

  DDD Temperatura 15'         

    não diagnosticados n=257 
FR primário n=14 FR secundário n=12 <3x3 sdxfr1 sdxfr2 fr1xfr2 

    
Menos que 3 sintomas 

 n=161 
3 sintomas  

n=96 

    Média Desvio padrão Média Desvio padrão Média Desvio padrão Média Desvio padrão P p P p 

Direita DDD 1 -0,32 3,46 -1,46 3,23 -1,17 3,17 -2,06 3,09 0,045 0,477 0,117 0,423 

 
DDD 2 -0,82 3,91 -1,78 3,59 -2,14 2,78 -3,63 3,06 0,189 0,327 0,014 0,094 

 
DDD 3 -1,03 3,97 -1,84 3,71 -2,69 2,71 -4,93 2,37 0,341 0,34 0,001 0,013 

 
DDD 4 -0,69 4,17 -1,66 3,94 -2,15 3,22 -5,15 1,79 0,24 0,437 0 0,003 

  DDD 5 -0,87 4,01 -1,76 3,77 -2,16 2,87 -5,24 2,39 0,273 0,458 0 0,005 

Esquerda DDD 1 -0,16 3,46 -1,26 3,45 -1,44 3,19 -2,27 4,11 0,071 0,251 0,04 0,198 

 
DDD 2 -0,96 3,78 -1,74 3,61 -2,41 2,49 -4,28 3,04 0,347 0,298 0,002 0,037 

 
DDD 3 -1,03 3,92 -1,77 3,64 -2,47 2,69 -4,55 2,58 0,405 0,342 0,002 0,023 

 
DDD 4 -0,63 4 -1,47 3,76 -1,7 3,17 -4,51 2,5 0,329 0,433 0,001 0,023 

  DDD 5 -0,93 3,9 -1,59 3,63 -2,84 2,49 -4,4 3,78 0,525 0,159 0,002 0,049 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Tabela 30 - Gradiente térmico aos 20 minutos de reaquecimento. 

  DDD Temperatura 20'         

    não diagnosticados n=257 
FR primário n=14 FR secundário n=12 <3x3 sdxfr1 sdxfr2 fr1xfr2 

    
Menos que 3 sintomas 

n=161 
3 sintomas 

n=96 

    Média Desvio padrão Média Desvio padrão Média Desvio padrão Média Desvio padrão P p P p 

Direita DDD 1 -0,01 3 -1,13 2,77 -1,17 2,62 -1,25 3,15 0,016 0,23 0,128 0,577 

 
DDD 2 -0,4 3,44 -1,52 2,95 -2,01 2,62 -3,18 3 0,036 0,214 0,001 0,132 

 
DDD 3 -0,44 3,56 -1,44 3,25 -2,36 2,2 -3,87 3,02 0,103 0,16 0,003 0,069 

 
DDD 4 -0,18 3,7 -1,31 3,4 -1,92 2,8 -4,32 2,21 0,062 0,204 0 0,01 

  DDD 5 -0,42 3,59 -1,47 3,22 -1,94 2,73 -4,54 2,28 0,076 0,311 0 0,007 

Esquerda DDD 1 0,11 2,99 -1,01 2,9 -1,26 2,51 -1,93 3,94 0,019 0,192 0,039 0,182 

 
DDD 2 -0,62 3,23 -1,51 3,05 -2,21 1,84 -3,93 3,17 0,115 0,174 0 0,013 

 
DDD 3 -0,52 3,49 -1,45 3,15 -2,11 2,25 -4,14 2,97 0,131 0,244 0,006 0,009 

 
DDD 4 -0,22 3,6 -1,13 3,28 -1,36 2,81 -3,82 2,89 0,172 0,406 0,001 0,012 

  DDD 5 -0,61 3,41 -1,51 3,04 -2,21 2,06 -4,02 3,39 0,136 0,21 0 0,006 

Fonte: A autora, 2017. 
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APÊNDICE G – Modelos Gaussianos e Histogramas para temperatura 

absoluta e DDD. 

 

Figura 28 - Modelo Gaussiano de Mistura e histogramas com normalização pdf para a temperatura 

absoluta e DDD do 4º dedo. 

Fonte: A autora, 2017. 

 

 

 

Figura 29 - Modelo Gaussiano de Mistura e Histogramas com normalização pdf para a temperatura 

absoluta e DDD do 2º dedo. 

Fonte: A autora, 2017. 
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APÊNDICE H – Temperaturas absolutas e DDD do 4º dedo dos 

voluntários com diagnóstico de FR primário aos 15 e 20 minutos. 

 
código idade TAnelar_d15 TAnelar_d20 DDD 4_dA15 DDD 4_dA20 

146 48,1 19,5 20,1 -2,7 -2,4 

161 53,3 24,4 28,7 -1,3 2,7 

164 54,3 27,2 24,7 3,7 0,4 

179 28,5 18,8 19,4 -5,1 -4,4 

251 27,1 18,6 19,5 -4,2 -3,4 

260 20,7 19,1 19,6 -3,7 -3,6 

273 22,2 22,5 21,8 -2,3 -2,9 

276 24,8 19 19,4 -4 -3,7 

294 50,1 19,6 20,6 -5,8 -5,1 

295 20,9 18,2 18,7 -3,8 -3,4 

305 60,3 30,5 30,2 3,6 2,9 

312 19,6 18 18,5 -3,9 -3,3 

340 47,6 30,5 31,9 3 2,6 

408 40,5 20,1 20,7 -3,6 -3,3 

Fonte: A autora, 2017. 
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APÊNDICE I – Temperaturas absolutas e DDD do 4º dedo dos voluntários 

com diagnóstico de FR secundário aos 15 e 20 minutos. 

código idade TAnelar_d15 TAnelar_d20 DDD 4_dA15 DDD 4_dA20 

226 66,8 17,3 17,8 -4 -3,7 

227 54,1 16,2 16,7 -6,3 -5,4 

228 57,3 19,8 20,4 -1,9 -1,2 

243 45,4 21,6 22,1 -3,1 -2,4 

244 54,0 23,9 24,7 -3,9 -4 

262 67,5 23,5 28,9 -5,3 -0,6 

264 33,3 19,6 20,1 -6,9 -6 

302 50,2 19,1 19,6 -6,4 -5,7 

309 35,5 18 18,6 -4,5 -3,8 

311 42,7 21 21,2 -5,1 -4,7 

324 72,1 18,4 18,7 -8,4 -8,5 

347 44,8 20,5 21 -6 -5,8 

Fonte: A autora, 2017. 
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APÊNDICE J – Apresentação das curvas Gaussianas para o dedo anelar 

aos 20 minutos de reaquecimento para temperaturas absolutas. 

 
Figura 30 - Representação gráfica do Modelo da Mistura Gaussiana e seus coeficientes para temperatura 

absoluta para o dedo anelar aos 20 minutos.  

Fonte: A autora, 2017. 
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APÊNDICE K – Apresentação das curvas Gaussianas para o dedo 

indicador aos 20 minutos de reaquecimento para temperatura absoluta. 

 
 
Figura 31 – Representação gráfica do Modelo da Mistura Gaussiana e seus coeficientes para temperatura 

absoluta para o dedo indicador aos 20 minutos.  

Fonte: A autora, 2017. 
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